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Amb aquest numero 8, especial Roda de Barà, fem una primera introducció 
a l’estiu. 
A l’estiu les nostres energies s’activen i ens sentim més alegres i comunica-
tius ja que las llargues hores de sol ens fan sentir millor.
L’estiu pot ser l’oportunitat de viure noves experiències, de descobrir nous 
espais, capacitats personals o de fer noves amistats i en la zona en que vivim, 
tenim molt del qual gaudir i oferir a qui ens visita. 
Amb l’estiu, arriben les vacances, un esclat d’energia, però també una època 
de descans, merescut i necessari que tanmateix cal saber aprofitar i omplir 
de contingut. 
Esperem que gaudeixin d’aquest Cel Obert refrescant en aquests dies 
d’estiu.

I al mes d’AGOSTO  ESPECIAL 
SALOMÔ i Fes-te l’estiu: Una 

àmplia proposta d’activitats per a 
tots els públics: especial Vacances 

i guia de serveis Baix Gaià
Perquè volem que no renuncies a 
les teves vacances,adapta- les a 

les teves possibilitats.
Per això, des de Cel Obert volen 

oferir-te iniciatives turístiques inno-
vadores, participatives i de proximi-

tat, per fer front a la crisis i gaudir 
de tot ho  que tenim més a prop: 

Les meravelles del Baix Gaià. 
Acompanyar-nos per aquet 

recorregut. 
T’apuntes?

Necessitem la teva ajuda per 
conèixer l’ encant del teu poble. 

Envia fotografies, articles o el que 
trobis d’interès .

Volem veure amb els teus ulls el 
millor del teu poble.  info@celobert.

Cumplimos un año

Comenzamos hace un año nuestra andadura con el 
propósito de conocer mas la zona en la que vivimos.
Hemos  editado 9 números, 8 especial de pueblos y 
quedan aún: Salomó (especial Agosto) Torredembarra 
(Septiembre) y Vespella (diciembre) y muchos más)
El recorrido por los pueblos nos ha servido, como nos 
propusimos, conocer y disfrutar del Baix Gaià: Su his-
toria, su patrimonio  y cultura popular, sus gentes, sus 
fiestas… 
Y además, dinamizar el comercio de la zona.
Esperamos seguir celebrando, junto a ustedes, muchos 
más, porque el Baix Gaià tiene tanto que ofrecernos.
Gracias a todos los que nos han ayudado a llegar hasta 
aquí.

Albert Jansa.
Dia presentación 
Cel Obert Nº 0
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PRESENTACIÒ 

Num.8 Estiu 2009

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... 

Les Piscines
C l u b  N à u t i c

Les Piscines Club Nàutic

INSCRIPCIONS
Dimarts a diumenge 

de 10:00 a 14:00hores
Dissabtes 

de 17:00 a 20:00 hores
Tel: 977800912 

Fax:977 800675
Email: info@lespiscinescn.com

www.lespiscinescn.com
 

Esplai lúdic i esportiu,curset de natació, cursets de tennis i pàdel
Stage de tennis i pàdel                                        Classes de gimnàs

CLUB ESPORTIU LES PISCINES CLUB NÀUTIC BARÀ
Urb. Costa Daurada. C/ Sínia 22-24   43883 Roda de Barà

ACTIVITATS VACANCES   *PREU SETMANA
*ESPLAI LUDIC I ESPORTIU
Matí de             10:00 a 14:00h   65.-€
Matí  i tarda de 10:00 a 18:00h    150.-€ 
*CURSETS NATACIÓ    65.-€ (1h/dia)
De 3 a 12 anys    
*CURSET INICIACIO NENS TENNIS                 75.-€ (1h/dia)
De 4 a 12 anys    
*STAGE DE TENNIS I PADEL  255.-€ (1h/dia)
De 10:00 a 18:00hores.Jocs i piscina
(Dinar i berenar inclòs) de 6 a 14 anys
                           *Aquests preus inclouen :Monitor,material i assegurança.
                           *Socis 20% de descompte
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En aquest Cel Obert número 9 de Estiu , ens dedica-
rem a passejar i gaudir de la Roda de Barà. PORTA 
D’ENTRADA A LA TARRACO ROMANA.
Descobreix la bellesa de las seves places, el seus atrac¬tius 
monuments,recòndits racons i el caràcter obert i hospita-
lari dels seus ciutadans. Un poble on la diver¬sitat cultu-
ral és i serà un dels seus trets d’identitat.
Esperem que aquet número, t’ajudi a gaudir dels seus 
paisatges entre el mar i la muntanya.

Agraïm la col•laboració de l’Ajuntament, patronat de 
cultura , patronat de turisme, Ernest Nogués Boronat, 
Roda Radio , Sònia Ferrer,Eva Mª Giménez, entitats i 
molt especialment a  Gina Richarte Aguilera que ha fet 
la recopilació del tex i fotos.
Tot els  han tingut per nosaltres una exquisida atenció, 
facilitant-nos tota aquella ajuda i informació que li hem 
sol•licitat, per això, gràcies per estar al nostre costat de-
dicant-nos el vostre temps.
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RODA DE BARÀ

RODA DE BARÀ

del Baix Gaià

L’AJUNTAMENT 
 C/ Joan Carles I, 15
43883 Roda de Barà
telèfon: 977 65 70 09 

www.rodadebara.cat

Descripció general del territori
Roda de Berà, municipi de 16,23 Km. quadrats, limita al nord 
amb els termes municipals de Bonastre i Albinyana. A l’orient, 
amb l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders, avui inclòs al 
terme del Vendrell. A ponent, amb el terme de Creixell i al sud 
amb el Mediterrani. Té muntanyes baixes, separades per petits 
torrens encaixats i acabades en turons arrodonits, excepte la 
muntanya del Flaresso que ès aguda. Es poden diferenciar tres 
sectors: la muntanya baixa, que s’estén fins a dues cinquenes 
parts del territori, la plana i la línea costanera. Malgrat que les 
alçaries són inferiors a 300 m. sobre el nivell del mar, el sector 
nord té un aspecte muntanyós ben definit. 
A les faldes de les muntanyes, els marges de pedra seca, uns 
visibles encara, retenen la terra que moltes generacions de ro-
denc han conreat.

Distribució de la població
Roda de Barà és un dels 21 municipis de la comarca catalana 
del Tarragonès.
Seguint la línia del litoral, és el municipi situat més al nord 
d’aquesta comarca. El seu terme municipal és, per tant, fronte-
rer amb la comarca del Baix Penedès, que també forma part de 
la província de Tarragona.
La seva distribució territorial i urbanística és diversa. Dins del 
terme municipal hi trobem el Nucli Antic, l’Eixample Resi-
dencial, i diferents urbanitzacions disperses: Mas Roig, Barà 
Mar, Costa Daurada, Marysol, Roc de Sant Gaietà, Merymar, 
les Torres, la Barquera, Barà, Urb. Vives, Mas Garbí, Marysol, 
Roda Mar, El Francaset i La Martorella. Podem dividir Roda 
de Barà en dos grans zones, marcades per l’existència de la 
N-340,que divideix el poble en dos sectors.

Economia
L’economia de Roda de Barà ha estat tradicionalment basada 
en la construcció, turisme i serveis. L’augment progressiu de la 
població han provocat que  l’hostaleria agafin força al munici-
pi, ja que al sector sud de roda de Barà hi ha un gran nombre 
de restaurants, càmpings.... 
Cal destacar la construcció d’un nou polígon industrial 
“L’Avenar”, al 1999, aquest s’ha dirigit a petites indústries i 
serveis, a condició que no fossin contaminats i diversifiquessin 
les sortides laborals de la mà d’obra del poble, aquest polígon 
ha permès la creació de nous llocs de treball i han possibilitat 
més oportunitats per l’ocupació al poble.

El topònim Roda de Barà
 es va formar a partir de també el topònim Roda i l’antropònim 
Berà, que identificaven  dos nuclis de un únic territori consti-
tuït per Roda, Barà i també Creixell. La denominació actual 
formada per Roda , la preposició i Barà no va més enllà de la 
meitat del segle XIX, segons consta a les actes municipals, que 
designaria la preeminència històrica de Barà sobre Roda. Res-
pecte a Roda es pensa que podria ser un homònim de Roda de 
Ter (Osona), municipi de on es molt probable que visquessin 
els primers pobladors cristians, per aquesta raó seria un topò-
nim traslladat.
El Sr. Anscari M. Mundó interpreta a Roda com una fortifica-
ció i consigna per haver sigut “el conjunt principal de defenses 
fortificades del compte de Berà.
Berà es una paraula que té origen germànic, molt freqüent 
com a nom de persona, un bon exemple seria el comte god de 
Berà de Barcelona, de fet es creu la possible associació entre el 
compte de Bera i el municipi, ja que aquest senyor va ser qui 
va manar fortificar el municipi cap als anys 800.

Més endavant aquest topònim reflectiria  la fluctuació entre 
la “a” i “e” àtones , pròpia del català oriental, de manera que 
ja des de el segle XIV s’escriu Barà de forma alterna amb 
Berà. Una mostra excepcional, la constitueix el document de 
març 1718 què es descriu l’acte d’edificació de l’actual ermita 
de Berà i on s’escriu “Batlle de Roda y Berà” i “ Capella de 
Barà”, dues línies desprès. Tot i això el nom proposat com a 
oficial pels i avalat pels filòlegs es Berà.
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Menjar  per  empor tar

Joan’S

ENCARGOS 977 80 94 49
Av. Miramar, 37, Local 4

RODA DE BARÀ

B a r  -  R e s t a u r a n t

Plaza de los Pinos  6 - RODA DE BARÀ
Tel.977 65 71 62

Menu Diario de fin de semana 

LA GUERRA I L’ARC DE BARÀ
El dia 20 de Juliol de 1936, es va produir un gravíssim 
accident:l’arc de Barà va ser dinamitat per tal de obstacu-
litzar el possible trànsit de les tropes insurreccionades so-
bre la república (que erròniament se suposava que marxa-
ven cap a Barcelona procedents de Saragossa). El resultat 
va estar catastròfic perquè es va enderrocar una trentena 
de blocs del pilar de la banda de mar, per la part interior 
de l’arcada, amb perill imminent de l’enfonsament total, 
cosa que va obligar a apuntalar immediatament el pilar en 
qüestió  i muntar-hi desprès unes espectaculars bastides 
per fer-hi l’oportuna reparació .

Al terme de Roda s'hi han descobert tallers de sílex de 
superfície datables entre el neolític i l'edat de bronze. 
El més important es troba en un indret deconegut vora 
l'avenc del Merla. 

Els segles de dominació romana han deixat a Roda el 
majestuós Arc de Berà. Aquest arc honorífic de finals de 
segle I aC, fet aixecar per un destacat ciutadà de Tarra-
co, hauria estat bastit en la seva major part amb material 
procedent de la rodenca pedrera de l'Elies. 

Els senyorius
El primer esment documental dels termes de Roda i Berà 
data del 28 de novembre del 1010. 
Durant la primera meitat del segle XI trobarem diverses 

referències, bàsicament en el Cartulari de Sant Cugat. 

Del segle XII al XVI va pertànyer al senyoriu del mo-
nestir de Sant  Pere de Casseres.

Del segle XVI al XVIII passà als Jesuïtes del Col•legi de 
Betlem i finalment, fins al segle XIX, a la família Marc 
de Barcelona.

L’any 1884 s’inaugurà l’estació i la línia férrea  Barce-
lona-Reus.
L’any 1910 s’instal•laren fonts públiques. El 1916 va 
arribar l’electricitat i el 1922 es va construir una fàbrica 
tèxtil, que durant molts anys, va donar feina a una bona 
part de la població. El fenomen turístic va arrencar amb 
força als anys 60.
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RODA DE BARÀ. LLOCS D’INTERÈS

del Baix Gaià

Patrimoni rodenc
Roda conserva diferents avencs o coves, com l’avenc del Merla i 
del Flaresso. La petjada romana ens ha deixat el monument més 
important de la vila: l’Arc de Berà. 
Han sobreviscut amb més o menys fortuna diferents casals i ma-
sies, així com la torre de guaita coneguda com el Cucurull, uns 
molins fariners i varies pedreres
Del patrimoni religiós es conserva l’ermita de la Mare de Déu de 
Berà (segle XVIII) construïda en el lloc que ocupava l’antiga es-
glésia romànica de Sant Pere de Berà i situada en un bell indret 
vora el mar.
L’església de Sant Bartomeu (segle XVII)  situada al bell mig del 
casc antic del poble, amb façana i campanar del segle XIX. 
La Capella de Mas Carreres, remodelada i decorada per l’arquitecte 
tarragoní Josep M. Jujol. Aquest important artista també va remo-
delar el presbiteri de l’església parroquial. 
Les construccions de pedra seca també tenen una important presèn-
cia al terme i que cal preservar. A la zona costanera és molt conegut 
el Roc de Sant Gaietà, situat sobre la Punta del Guineu.

ARC DE BARÀ
Dues vegades mil•lenari, construït pels romans el segle I 
abans de Crist, l’Arc de Barà és un dels arcs triomfals romans 
més ben conservats del món.
Té un sol portal i dues pilastres corínties a cada costat. Ami-
da 12.28m d’alçada, per 12m d’amplada i 2.34m de gruix. 
L’amplada del portal és de 4.87m.
Construït en honor de l’emperador August, en el seu origen 
pot ser es deia Arc d’August, o pot ser Arc de la Via Augusta, 
ja que el topònim de Barà no el va adquirir fins l’edat mitjana, 
quan en aquell indret s’hi va construït l’important Castell de 
Barà, que va donar nom a tota la contrada.
Monumental Nacional, proclamat pel govern espanyol a pe-
tició de Tarragona, l’any 1926.

ESGLESIA DE 
SANT 

BARTOMEU
L’església de Sant Barto-
meu (segle XVII)  situada al 
bell mig del casc antic del 
poble, amb façana i campa-
nar del segle XIX. 

L'ampliació és de l'any 1891 
i el campanar de 1896

CAPELLA DE 
MAS CARRERAS
La Capella de Mas Carre-
ras, remodelada i decorada  
per l’arquitecte tarragoní 
Josep M. Jujol. 
Aquest important artista 
també va remodelar el pres-
biteri de l’església parro-
quial. 
És del primer terç del segle 
XX .

ERMITA DE LA MARE
 DE DEU DE BARÀ

Del patrimoni religiós es conserva l’ermita de la Mare 
de Déu de Berà (segle XVIII) construïda en el lloc que 
ocupava l’antiga església romànica de Sant Pere de Berà i 
situada en un bell indret vora el mar.

Arc de Barà. Foto 1912
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CASAL DE 
LES MONGES

Al bell mig del casc antic 
del poble, en plena pujada 
del carrer Major, hi ha una 
antiga casa pairal,que avui 
tothom coneix pel nom de 
“Les Monges”. És un edifici 
de tres plantes, d’uns 500m2 
cada una, (uns1500m2 de 
superfície total de cobertu-
ra), més uns 250m2 d’un 
pati obert.

ROC DE SANT GAIETÀ
Poble Típic de pescadors, d’estil Me-
diterrani. Es va començar a construir 
l’any 1964 i va finalitzar l’any 1972.  
Cases dissenyades amb l’estil dels po-
bles pescadors eivissencs i mediterra-
nis i a l’interior del poble van fer patis 
granadins, andalusos i sevillans que 
van ser complementats amb construc-
cions i ornamentacions d’estil Romà-
nic, Àrabic, Gòtic i d’altres zones de 
la geografia espanyola

EL PORT ESPORTIU
Està situat entre la platja d’en Guineu i la Pellisseta.
Protegit de forma natural per el Roc de Sant Gaietà i abrigat 
contra el temporal del mar de llevant i els vents de domi-
nant Sud  La seva bocana s’orienta a ponent i la seva situació 
exacta en longitud 1º 28’ 59’’ est i latitud 41º 10’ 07’’ Nord.

Característiques i serveis del port:
Superfície de la terra :
Làmina d’aigua :
Un total de 
511 places de pàrking amb més de 300 a la ombra

TORRE DEL 
CUCURULL

Ara per ara no hi ha cons-
tància documental ni de cap 
mena que siguin les restes 
de l'antic castell de Roda, 
això és una suposició, que 
alguns han publicat com a 
certa. Podria ser, però no ho 
sabem. Si que és més accep-
tat que fos una antiga torre 
de guaita.

 

VENDA AL MAJOR I DETALL

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

*ELECTRODOMESTICS BALAY-BOSCH-SIEMENS
*CABINES DE DUTXA-
*ANYERES HIDROMASATGE
*GRIFERIAS GROHE
*MOBLES DE BANY  MAMPARES
*SANITARIS

LIQUIDACIÓ 
ACCESORIS DE BANY

Num.8 Estiu 2009
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CULTURA: FESTES I ASSOCIORISME 

del Baix Gaià

Roda celebra la festa major de sant Bartomeu -24 
d’agost- amb gran solemnitat i amb un seguit d’actes per 
a tots els gustos. 
La setmana cultural, organitzada per “Les monges” as-
sociació cultural, aplega nombrosos actes sota el signe 
de la cultura, sense oblidar el vessant lúdic. 
El carnestoltes, el dia d’Andalusia, l’aplec del dilluns de 
Pasqua a l’ermita de Berà, els tres tombs, Sant Joan, la 
festa major petita de l’Ecce Homo, la trobada de Puntai-
res, les festes nadalenques, etc. són nomes una mostra de 
la intensa activitat cultural i social del poble.
Les entitats rodenques són nombroses, una de les més 
importants és “Les Monges” associació cultural, que 
aglutina dins l’entitat un grup d’esplai, el centre d’estudis 
rodencs, auca teatre, el grup excursionista, i el grup de 
gralles i geganters. 

    Altres entitats i associacions: 
Agrupació de Veterans.
El CER (centre d'estudis rodencs)
Ass. Cultural La Balnaca Doble.
“Les Monges”. Ass. Cultural.
Ass. Jubiltats I pensionistes
A.M.P.A Col. Salvador Espriu
Ass. Juvenil Cucarull
Ass. Cultural Els Botifarrers.
Centro Cul. And. Aires del Sur
Companya de teatre
Coral Verge de Berà
Club Atlètic Roda De Barà.
Club Petanca
Club Esportiu
Grup de Dones
Grup Sardanista
Sociedad de Cazadores
Ass.Toxophilica de Catalunya   
Ass. De vecinos Urb.Barà Mar
Ass de Veïns Urb.Marisol
Ass de Veïns Mery MAr 
E.Urb Col.”Roc de Sant Gaietà”
Club Tennis Barà.
Dep.Costa Dorada Las Piscinas
Club Marítim Roc San Cayetano.
Penya Bar Roda de Barà
Club Futbol Roda de Barà  
Club Futbol Sala Roda de Barà   
Secció de Patinatge
Ass. Veïns La Barquera    
Forum –Ciutadà Roda Activa
Ass de Comerciants i Botiguers    
Ass. Marroquins “El Nor” 
Ass. Tres Tombs de Roda de Barà   
Ass de Amigos “Luz de Luna”   
Ass Artificus
ENHER Cultura,Gestió d’act. Culturals

Nube: teixit de punt, de llana o seda, amb què les 
dones es tapen el cap en temps de fred

La nube: una aportació de les dones de Roda de Berà a 
l’economia familiar. Era una feina que passava de gene-
ració en generació, desde les àvies fins a les netes.
Per extensió a Roda de Berà la paraula nube s’ha 
fet servir per anomenar el treball artesà de fer xals, 
manteletes,jerseis, vestits o altres peces de vestir amb 
ganxets o estris per treballar la lana i el fils 
 
A roda de Berà hi ha constància que es feia nube des 
dels inicis del sigle XX, i es possible que aquesta deina 
artesana existis ja el segle XIX. (Boi Núm 22)

C/Montjüit 22
Roda de Barà
Tef 977657056

Asociación Promotora Artístico Cultural
ENTRECULTURA/LIVE ARTÍSTICA

www.myspace.com/FENMZONAS
Gestión y dinamización de actividades 

artístico culturales
Raymond y José 

Telf. 627441468/636384515
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TELÈFONOS D’INTERÈS RODA DE BARÀ 

TELÈFONS D’interès Roda de Barà

Policia Local ........................................97765 77 00
Patronat Municipal .......................977 65 77 74
Avaries d’aigua .......................................977 80 09 01
Assistència Social .......................................977 65 75 14
Casal dels avis .......................................977 80 93 73
Club de futbol .......................................977 65 71 41
Casal Cultural Les Monges......................977 80 95 84
Ràdio Roda de Barà .......................977 65 73 98
Parròquia de Sant Bartomeu ........977 65 70 10
Creu Roja (destacament platja) ........977 21 71 54
Residència Banc d’Espanya ........977 80 00 01
Oficina d’Aigües (Sorea Platja) ........977 80 09 01
Biblioteca Municipal .......................977 80 99 42
Cosbapsa .......................................977 66 29 50
Fecsa .......................................................900 23 23 23
Deixalleria Municipal .......................607 27 45 39
Guàrdia Civil .......................................977 80 94 90
Base (recaptació)  .......................977 65 72 60
Autocars R. García .......................977 65 70 84
Taxi J. Mingorance .......................607 20 09 29
Taxi Borrell .......................................600 83 83 60
Taxi Padilla .......................................610 21 28 56
Bombers .......................................................085
Casino Municipal .......................977 65 71 62
Correus          ..............................................977 65 74 14
Consultori Roda de Barà poble ........977 65 75 14
Consultori Roda de Barà platja ........977 80 19 05
Farmàcia Roda poble .......................977 65 72 88
Hospital Santa Tecla Tarragona ........977 25 99 00
Hospital El Vendrell .......................977 25 79 00
CAP Torredembarra urgències 24h........977 64 38 01
Ambulàncies .......................................977 66 11 41
Ambulàncies urgències .......................................061
Enher .......................................................900 77 00 77

LA RADIO
Fundada fa uns 3 anys aproximadament.
Freqüència:   107.7 MHz
Cadena:  (Emissora Municipal)
Web:  www.rodadebara.org
Email:  rodadebara.radio@rodadebara.org
Adreça:   Pl. Pins, Roda de Barà

LA BIBLIOTECA
Plaza de la Sardana s/n
43883 Roda de Barà
telèfon: 977.80.99.42
biblioteca@rodadebara.cat

PATRONAT MUNICIPAL 
DE TURISME I ESPORTS

Plaça de la sardana -1
43883 - Roda de Barà
telèfon: 977 65 77 74 
patronat.turisme@rodadebara.cat

PUNT D’INFORMACIÓ 
JUVENIL (PIJ)

Avd. de l’Avenc s/n
43883 Roda de Barà
Tel: 977.65.79.72
www.pijrodadebara.blogspot.com

  

Zona polideportiva del Ensanche (piscinas) Roda de Bará
FORMAS DE CONTACTO: Telf. 629.78.96.40

e mail: TOXOPHILUS@terra.es
http://arcobosque.com/toxoph.htm

ACTIVIDADES: Exclusivamente arquería tradicional, 
Long Bow y arco recurvado 
* Escuela de arquería
* Cursos para obtención de título oficial federativo de monitor 
estatal

Associació Toxophilica de Catalunya 
Para quienes la palabra 
Toxophilia les resulte 
extraña, diremos que toxon 
proviene del griego y su 
significado es arco.
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del Baix Gaià

GENT DE RODA

EL MOSQUIT
Hi havia una vegada un mosquit que tenia molt de fred i va 
veure una llumeta que brillava lluny al darrere de molts i molts 
arbres. Era una llumeta groga, una llumeta que de ben segur 
li donaria caliu. Al mosquit li agradava molt el bosc, car hi 
tenia l'aigua i les floretes per poder menjar i atipar-se, i també 
compartia moltíssimes vetllades amb més mosquits de la zona, 
però la temptació de la llumeta va fer que s'aventurès a anar a 
cercar el llum que emanava aquella forta claror, com la nena 
que vol la lluna i té l'anhel d'empaitar-la amb les mans… i va 
anar a cercar aquella preciosa casa de muntanya amb bigues de 
fusta que haguès enamorat a qualsevol que l'hagués descobert, 
tota rodejada de roses i geranis, com també de clavells.

Si ho diu el refrany, per alguna cosa serà: La curiositat va matar 
el gat. El mosquit va morir d'una sobredosi de D-Tetrametrina, 
D-Fenotrin, Disolvents, essències, inerts i excipients diversos, 
per no esmentar el posterior cop d'espardenya mallorquina que 
li van propinar per acabar-lo d'adobar.

La senyora panxuda d'ulls grossos i nas torçat que l'havia con-
demnat a mort va calçar-se l'espardenya i va observar que que-
dava poc contingut al recipient amb que havia drogat el pobre 
mosquit abans de matar-lo, per la qual cosa va voler aprofitar 
les restes d'insecticida i abocar-ho als geranis (a l'envàs s'hi 
llegia clarament: "respecta les plantes i la llar"). En acabar de 
ruixar les plantes va deixar l'envàs en un racó del jardí… -És 
tard- Va pensar – ja el llençaré demà al contenidor.

L'endemà, el dia lluïa un sol esplèndid amb un cel blau intens 
d'aquells que venen fotografiats a les postals dels països del 
sud. Malhauradament les piles del despertador s'havien esgotat 
i quan la senyora de panxa contenta i ulls de gripau es va des-
pertar, va cridar sobresaltada: - Oh! Què tard! El despertador 
no ha sonat i jo ja hauria d'estar a la consulta del Dr. Miralles! 
Va vestir-se ràpidament i va marxar a veure el metge, a qui li 
havia de fer una consulta de caire qüotidià. Va arribar a la con-
sulta del metge tota suada i enganxifosa… Quina calor que feia 
aquell dia! Com podia ser que el sol pogués escalfar tant! 

I se li apareixia la imatge de la dutxa al cap i pensava en quan 
arribaria a casa seva: es despullaria ràpidament i cap a la dutxa 
a refrescar-se! Desprès es beuria un bon got de gaspatxo ben 
fresquet i… apa! Cap a veure la novel·la que hi falta gent, que 
a més a més, en aquell moment estava d’allò més interessant, 
amb embolic de faldilles inclòs.

Doncs ni embolic de faldilles, ni novel·la, ni gaspatxo, ni du-
txa, ni casa, ni d’allò més refrescadeta: quan estava arribant a 
casa va apretar a plorar com una desesperada: un incendi havia 
socarrimat tota la vall i les muntanyes d’ambdòs costats, no 
hi havien sobreviscut ni les males herbes, que diuen que mai 
es moren. La dona no podia parar de plorar i cridar de ràbia i 
impotència, en assabentar-se de la nova! Com podia ser! Qui 
hauria volgut cremar la muntanya, tan preciosa com estava en 
aquella època! Qui havia sigut el desgraciat que havia calat foc 
a casa seva!

Ella era la desgraciada que havia deixat l’aerosol exposat al 
sol sense cap protecció ni guardia. Ella havia tret importància 
a quelcom bastant més important del què ella haguès cregut 
mai. Ella havia estat l’inconscient, la desmemoriada que havia 
provocat aquell incendi. Ella. Només ella. Definitivament ara 
sí que era tard.I Tot, a fi de comptes, per un innocent mosquit 
que buscava la llum en la nit.

Sònia Ferrer Roda de Barà, a 21 de maig de 2009
http://elsenyalllunya.blogspot.com

 

C/ Boters  Nº4. (frente antiguo Long Play)
TORREDEMBARRA

Telf. 977645713

“El Rincón del Bocadito” 
M o n t a d i t o s  v a s c o s  y  c ó c t e l e s

Una nueva manera de salir a tapear

Con la primera consumición superior a 20 € te regalamos 
un bono descuento de 5 € para la próxima vez
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CUINA D’ESTIU - CUINA SENSE FOGONS

C /  N o u ,  1 2  -  4 3 8 8 5  S a l o m ó  -  T e l .  9 7 7  6 2 9  0 5 0

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

- Calçotades:30€
- Esmorzar(Braça)

La PistA

Sopars d’empresa

BAR - RESTAURANT

Especialitat en 
Calçotades

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

RESERVA TAULES RESTAURANT
HABITACIONS 
BAR MUSICAL

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

www.faristol.extendnow.com

Faristol

Menú Diario
de lunes a viernes 10 €

Todo incluido
(carne vasca)                                     

PIZZAS PARA LLEVAR

Plaza Cataluña, 5
43830 Toredembarra 

Tel- 977 646 223
       626 454 393

LA TAULETA
P I Z Z E R I A

R E S T A U R A N T E

Arròs d’estiu
Ingredients
1/2 kg d’arròs
2 tomàquets
1 pot petit d’olives
1 ceba
1 pebrot
1 ou
vinagre
oli
sal

Preparació
Bullim l’arròs amb una mica de sal. Quan estigui cuit, es-
correm i l’esbadi. El dipositem en una safata d’amanida. A 
continuació tallem la ceba molt fina, el tomàquet i el pebrot 
a daus petits. Ho preparem tot amb sal, oli i vinagre com si 
fos un amanida comú. Ho tirem tot sobre l’arròs que tenim la 
safata. Adornem el plat amb unes olives i trossos d’ou bullit. 
Ho deixem reposar, per tal de servir-ho fred.
Beguda recomanada:  Blanc novell penedés

C E R V E S S E R I A -  C A F E T E R I A -  B A R

Carns a la Brasa - Tapes - Torrades - Entrepans - Burguers

RESERVES 977 646 149
Av. Montserrat, 27 (Els Munts)

43830 TORREDEMBARRA (TGN)

Menú del dia: 9,50 €
Menú Festivo: 12 €
        Postre y café incluido

Especialidad: 
Ternera Gallega de 
1ª calidad
Copas - Dardos
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del Baix Gaià

AGENDA JUNY 2009
Dissabte 13     21:31h      La Riera           Esglesia Parroquial. Presentació audiovisual goig i dolor .Ass    
                Bicentenari S. Creu
Divendres 19   19:00 h     Torredembarra ESPAI DE DEBAT AMB CINEMA Sala del casal Municipal  
Dissabte   20   11:00  h    Torredembarra  Associació de Rem Vogadors de Baix a Mar Dissabte 20
                       15 a 19     Torredembarra FESTA MAJOR DE SANT JOAN CAMPIONAT DE BOTIFARRA Envelat 
                       17:00 h  Torredembarra TORNEIG DE TENNIS PLATJA
                       20:00 h    Torredembarra  PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “Peixos i altres organismes vius   
                    de la platja de Torredembarra” Biblioplatja .Centre d’Estudis   
               Sinibald de Mas
                       23:00 h  Torredembarra  HAVANERES I ROM CREMAT Passeig Colom Olla Barrejada
                       24:00 h  Torredembarra  FESTIVAL DE ROCK Envelat de Cal Bofill 

Diumenge 21      8:00h  Torredembarra  CAMPIONAT DE DÓMINO Envelat de Cal Bofill
                       11:00 h  Torredembarra  FINAL DE REGATES DE LLAGUT CATALÀ Platja de Baix
                       17:00 h  Torredembarra  FINAL DEL TORNEIG DE TENNIS PLATJA 

Dilluns 22        18:00 h  Torredembarra CONTACONTES “Dibuixant la mar de colors” Biblioplatja            
               XavierZaragoza.
                       19:00 h  Torredembarra  Actuacions d’aeròbic i de patinatge Envelat de Cal Bofill 

Dimarts 23      18:30 h  Torredembarra PRESENTACIÓ DEL LLIBRE Records dels dies de la meva   
               infància a Torredembarra
           19:30 h  Torredembarra FESTA MAJOR DE SANT JOAN
                          Pregó ,Rebuda de la Flama del Canigó i ballada de sardanes
           21:00 h     Riera de Gaià   Gran Foguera de Sant Joan (parking de L’ajuntament)
           22:00 h     Riera de Gaià   Grand Revetlla de S Joan al Casal  
           22:00 h  Torredembarra  La festa del foc Platja de Baix a Mar .Actuació del Ball de   
               Diables i Virgília 
           23:00 h  Torredembarra  Concert Envelat de Cal Bofill Orquestra Blanes Patronat
           24:00 h  Torredembarra  Ball Envelat de Cal Bofill 
             2:30 h  Torredembarra  Festa Jove amb DJ’S Envelat de Cal Bofill  

Dimecres 24      8:00 h  Torredembarra  MATINADES Carrers de Baix a Mar Grallers de la Torre                           
                       12:00 h    Torredembarra  OFICI SOLEMNE Església de Sant Joan Baptistla Coral 
                          Santa Rosalia
                       18:00 h Torredembarra  ACTUACIÓ DEL SEGUICI POPULAR Passeig Colom.Ball de Diables  
              Infantil, Mulasseta, Mulassa, Ball de Bastonets, Ball de Bastons,    
                                      Ball de Pastorets infantil, Ball de Pastorets, Ball de Patatuf, 
                                                             Ball de Nans   i Ball de Gegants 
           19:30 h Torredembarra  DIADA CASTELLERA Plaça Josep Valls Ibern.Torraires de Mont  
              blanc, Castellers d’Altafulla i Nois de la Torre 
           21:30 h Torredembarra  BATUCADES Passeig Colom 
           23:00 h Torredembarra  ESPECTACLE DE FOCS ARTIFICIALS.Platja de Baix a Mar  
               Pirotècnia
Dijous 25         18:00 h Torredembarra CINECLUB INFANTIL El petit llibre que encara no tenia nom de José  
                          Antonio Millán Biblioteca Mestra Maria Antònia             
           19:00 h     Torredembarra CLUB DE LECTURA El jardí dels Finzi Contini, de  Giorgioi   
                                                  BassaniBiblioteca Mestra Maria Antònia 
Divendres 26   18:00 h Torredembarra SESSIÓ DE CONTACONTES Biblioteca Mestra Maria Antònia 

Dissabte 27     22:00 h Torredembarra CONCERT DE CANT CORAL  A l’església de Sant Pere Apòstol  
                         Coral Santa Rosalia 

Últim Cap de 
Setmana de Juny               Altafulla         Foc, màgia, beuratges, mercat esotèric, jocs, tallers, contes, xerra - 
             des, exposicions i encanteris a la Vila Closa.
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CAN

basant-nos en els mètodes 
d’elaboració heretats 

generació rere generació,la finalitat 
sempre a estat 

conservar el sabor d’abans 
en tots els nostres embotits

www.canpistraques .com 

 c/Nou 12
Telf 977655102
La Riera de Gaià

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

Desde 1889
Industrial SEDÓ S.L
Technical Textiles/Tejidos Técnicos

Festa Major La Riera de Gaià
Santa Margarida 2009

Divendres 10 

Dissabte 11 

Divendres 17

Dissabte 18

Diumenge 19

Dilluns 20

Diumenge 12 

20:00h   A L’envelat de l’escola :
Espectacle de nit, a carrer de les 
Martxoses de la Riera.

10:00h  Partit de futbol Base
21:00h  Sanfaina popular i Ball de 
nit, i a partir de la 1:30 h FESTA 
GRESCA!!!

10:00h  Gimcama a càrrec del Club 
Ciclista  La Reira de Gaià
18:00h  Grallers de la Torre,Coral 
Infantil Catarelus amb fruits secs i 
vi dolç

17:30h Per a els més petit i 
grans:Circuits de jocs tradicionals a 
la Plaça NOVA . I per recuperar for-
ces Xocolata amb coca!!!

17:00h   XXII diada de Colla Gegan-
tera amb els Monotes., el Bertran, els 
Grallers de la Riera i diverses colles 
convidades. I Tot seguit, cercavila.
24:00h  Concert i ball
A la matinada Xaranga.

18:00h  Desde La Plaça Major Cer-
cavila amb el Ball de Diables de la 
Riera, gegant, graller.. i a continua-
ció a l’enrajolat represtnació del Ball 
Parlat.

7:00h    Matinades amb els Grallers.
12:00h  Ofici Solemne. Parroquia de 
Santa Margarida
21:00h  A l’envelat, Espectacle de 
Revista  i FI DE FESTA!!!

Forn de Pa - Coques amb recapte

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

Tel. 977 65 56 36
Fax 977 65 57 30
Mòbil 658961756

Camí Llagostera Mas , nau 1
43762 LA RIERA DE GAIÀ

MARCEL
Past i sser ia

Ileca
Artesana

C/. Alzinar, 5                            Tel. 977 65 51 27
43762 LA RIERA DE GAIÀ (Tarragona )
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del Baix Gaià

Si desitja fer constar algun acte o esdeveni-
ment 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.  

En  www.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 más 
originales y a precio muy asequible.
Y también cestas eróticas 

(Aceites, juguetes, lencería…) 
*Ofertas en Regalos despedidas 

C/Capella 8, local15  
Torredembarra(T)

Telf 977645832

                   
Renau 

Divendres 17          21.30 Sopar de motxilla  amenitzat per una actuació musical.

Dissabte   18        11.30  Jocs infantils
                     19.00  Partit de futbol sala
                     22.00  Sopar de Festa Major i actuació musical.

Diumenge  19         11.30  Inflables per la canalla al Parc Infantil.
                     13.00  Santa Missa.
                     13.30  Vermut amenitzat per un grup Dixie.
                     18.00  Espectacle infantil de Circ.
                     19.00   Xocolatada

Presentació del llibre MIQUEL MESTRE AVINYÓ de Jordi Suñé Morales
a les 20h A la sala de plens de l'Ajuntament de Torredembarra ( Plaça del Castell, 8)

Festa Major Petita 

Torredembarra

Divendres 10  

Dimecres 15  

Altafulla
Festa de la Verge del Carme Festa tradicional dels homes de la marDijous 16

El Catllar
Dissabte 25-
Diumenge 26 Mercat d’artesania
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 www.boulevard9.com 
 info@boulevard9.com

Us volem solucionar el problema de trobar productes i serveis 

adequats,perque la vostre feste 

sigui inoblidable

TEL 977645832
C/Capella 8, local 9 Torredembarra (Tarragona)

Ens ocupem de tot:
 *Catering. 

  *Decoració.
  *Invitacions.

  *Contractacions.
*Regals

  *Animació.
I posada en marxa de qualsevol 

festa o celebració

(Particulars o empreses)
I, l’amfitrió A GAUDIR.
Aniversaris, banquets, 

visites a hospitals, inauguracions

Tot de forma original 
i tematitzat!!

 La teva agència de festes temàtiques.

Hinchables

Dóna’t l’excusa per la teva festa!! 
El que vulguis

Regalos
personalizados

Fiestas

Magos

Payasos

Pintura 
y grafica

Camisetas
personalizadas

Pintacaras

Música Decoración con
globos

Cenas 
románticas

Visitas mágicas



www.celobert.com.es  e-mail: info@celobert.com.es C/Capella8, local 9   

La Riera del Gaià

El Catllar

La Nou de Gaià

Vespella de Gaià

Renau

Salomó 

Altafulla

Torredembarra

RUTES D’ESTIU:
OCI I FESTES

Recanvis, cotxes, circuits, 
preparacions, assessorament 
clubs , muntatge de pistes. 
Disposem de pistes de velo-
citat permanent de 6 carrils. 
Lloguer per hores. 

tienda@warm-lap.com

Av.Catalunya,49
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 53 03

TELÈFONO DE CONTACTO:
675 568 984  

info@vadebolas.com www.vadebolas.com

P         A          I           N          T                                          B      A       L     L

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

Tel. 977646503   Móvil 656236581
ALQUILER EMBARCACIONES

Entre el 21 i 24 de Juny, es celebra en dife-
rents punts d’Europa el Solstici d’Estiu; la 
festa del foc, per excel•lència. 
El punt d’inflexió entre el que definitiva-
ment vam deixar enrere i la nova etapa.
El sol escalfa més amb la seva llum la geo-
grafia i els nostres cossos.
Els dies es fan més llargs, l´aire és calent i 
sec i tot ens convida a la vida a l´aire lliure 
i a les activitats a l’exterior: Natació ( la 
relació amb l’aigua pot ser el complement 
refrescant a l´escalfor del Foc), anar en 
bicicleta, excursions per a la muntanya...

FESTES MAJORS I 
ALTRES FESTES

Agro hotel restaurante.
Ambiente Familiar. 
Comida casera.
En plena naturaleza. 
Piscina. 
Caballos.                      

Indispensable
 reservar

         Plgno, 9 Prcla, 37
Ardenya, 43762

                         La Riera del Gaià

Telf. 619447167

Ctra. T-210, km. 2 
(cruce puente AP7 a la derecha) 

La Pobla de Montornès



del Baix Gaià
www.celobert.com.es  e-mail: info@celobert.com.es C/Capella8, local 9   

MAR MEDITERRÀNIA

COSTA DAURADA

La Nou de Gaià
La Pobla de Montornès

Creixell

Roda de Barà

Vespella de Gaià

Salomó 

Altafulla

Torredembarra

RUTES D’ESTIU:
OCI I FESTES

www.warm-lap.com

Av.Catalunya,49
43830 Torredembarra

Tel. 977 64 53 03

AL BAIX GAIÀ TROBARAS:
*Paintball.*Buggis.

*Senderisme (Excursionisme)
*Golf.*Boscs acrobàtics.

*Excursions en veler.*Pesca en veler.
*Caiac.*Bananes.*Buceu.*Rutes a cavall.

*Escola de vela.*Passejades en ruc.
* i moltes coses mes.

Encara em diras que el Baix Gaià no 
té res fer oferir-te?

Direcció: Robert Pons
Tel/fax 977640282-629449071

e-mail: rpons@tinet.org
crta. La Riera s/n. 

Torredembarra(TGN)

CENTRE  D’EQUITACIÓ 
TORREDEMBARRA

SETMANES HÍPIQUES EN LLENGUA ANGLESA 
JULIOL I AGOST --OFERTES PER NENS--

Cursos Tècnics d’Esport Base.
 Professor titulats
  Clínics específics amb professional
   Escola d’equitació de tots els nivells
    Pupil•latge i preparació de genets per concurs:
     Doma  Clàssica,salt i concurs complet
     Venta i assessorament de cavalls d’esport
      Pistes de Doma, salts,pista coberta i recorregut
       permanent Cross Country a la mateixa finca

Menú diario, incluso los fines de semana

Av. Reina Fabiola 49 
Roda de Barà

TEL. 609 70 75 75
(Recinto del Club de 

tenis Barà)

*Precios especiales para grupos, banquetes, cenas de 
empresa, etc.

*Cocina de mercado y de fusión.
*La mejor selección de whiskys y cervezas de impor-

tación.
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V JORNADES SOLIDARIES 
VICENTE FERRER 
TORREDEMBARRA

Aquest any, hem recaptat 6213 euros, que aniran desti-
nats als projectes:
“Treballadores comunitàries de la salut” que consisteix 
en  formar una dona de cada aldea en planificació fami-
liar, vacunació, tractament durant i després de l’embaràs, 
la formació higiènica i medicina preventiva, la preven-
ció i tractament del SIDA.     
El cost per a cada treballadora es de  89,33€ per cadas-

Salomó
Com cada any al poble de Salomó, durant els  quatre pri-
mer diumenges del mes de maig  s’ha representat el Ball 
del Sant Crist que posa en escena una llegenda local  de 
mitjans del segle XVIII. En el proper número, especial 
Salomó, parlarem mes intensament de aquesta  festa.
 Declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per la Ge-
neralitat de Catalunya. Representació en forma de retaule 
de la llegenda local sobre la troballa de la imatge del Sant 
Crist.

cuna i per any.
“Un projecte nutricional”  Suport alimentós a les per-
sones mes necessitades a fi de millorar la seva salut.  El 
programa es per nens i nenes de 0 a 4 anys. Dones ges-
tants i lactants i persones en edat avançada. El cost per a 
cadascú es de 8.70€ .
Volem donar les gràcies a tothom  per la seva col•laboració 
Amb la seva ajuda aquests projectes es faran realitat. En-
tre tots podem fer un mon més just.

Voluntari@s de Vicente Ferrer de Torredembarra

C/Capella, 8-10 ( Grand Boulevard)
Tel./Fax 977 13 02 24

e-mail tookif.2@gmail.com

Ja em obert
amb molta alegria....

NAFNAF
 naf-naf

Moda dona

Segona edició del Festival Internacional de

 FIC-CAT a Roda de Barà

 

la L’edició d’enguany ha tingut algunes novetats com 
l’inclusió de noves categories -curtmetratge, centres edu-
catius, documentals i videoclips-, més dies de festival i 
increment de premis. 113 treballs són els que es van rebre 
i 37 els que finalment es van seleccionar a concurs.
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P.V.P.    LAVADOS    PRECIO 
                                       DE CADA LAVADO

10 €                 40                    0,25 €
                                                 (41,5 pts)

39,50 €            1.500                0,025 €
!!!!! eco-nómica!!!!!!!         (4,25 pts)

eco-bola (100% ECOLÓGICA)

La nueva manera de LAVAR tu ropa 

Un mundo         SIN DETERGENTES

DETERGENTE 
+ SUAVIZANTE

!TE LA LLEVAREMOS A CASA!  (Zona Baix Gaià)

· No daña el medio 
  ambiente
· Conserva mejor los 
  alimentos en al 
  frigorifico
· Desinfecta el interior    
  de la  lavadora
· Valida para lavavajillas
· Evita la calcificacion
· Antialergica

Para pedidos: 
609.11.05.01

1500 lavados (otras 1000)

Rechace imitaciones
La UNICA tres en uno: Lava,suaviza ,desinfecta

El Pla Educatiu d’Entorn 
de Torredembarra 

Clou el projecte literari realitzat als centres de 
primària i secundària amb la presentació del 

llibre “El jardí de la diversitat”

El projecte ha afavorit que els infants i els joves 
s’adonin que moltes de les manifestacions de la realitat 
que ens envolta són d’origen divers i que aquest món 
on vivim està construït per tots, gràcies a l’aportació i a 
l’intercanvi entre cultures.

VESPELLA
El día 27 de Junio, a las 12,30 h en el Mas d’en 
Planes, presentación de la nueva Asociación de 
Dones de Vespella .
*Explicarán su funcionamiento ,los cursos que 
impartirán y después, un pica-pica para todos los 
asistentes.
¡No faltes!

Altafulla

Altafulla Ràdio estrena “Branca-
baixa”, una radionovel•la inspirada en 

Altafulla.
El nou espai s’emetrà a les 20:00 h, i es re-
petirà l’endemà a les 10:00 i a les 16:00 h. 

La formen 13 capítols cada un dels quals in-
terpreten diferents escenaris que es represen-
ten durant tot l’any en el municipi d’Altafulla 
i que, fins i tot, donen sortida a personatges 
del poble que en algun moment dels capítols 
es poden identificar per les seves característi-
ques i actituds davant de fets. 
Cada capítol té una durada d’uns 20 minuts. 
“Brancabaixa” gira entorn el que viu la famí-
lia Pomell, una família com altra de qualsevol 
municipi. 



20

del Baix Gaià

Altafulla - Tarragona
Demaneu pressupost 
sense compromís       677 559 553

Pintura
Jardineria

Manteniment i neteja de comunitats 
de veins

Serveis en general

A.E.M. DESATASCOS
SERVICIO LAS 24 HORAS

DESATASCOS 
PRIVADOS Y 
COMUNITARIOS
ESCURA XEMENEIES
TLF. 676856957
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Le Ofrecemos SEGURO DE ALQUILER: 
La seguridad que le permitirá alquilar su vivienda 
con total tranquilidad.

E T S   A S E S O R E S

C/ La Nau, 14  (Urb. Clarà)               
43830- Torredembarra  
e-mail: ets.villan@telefonica.net

ASESORÍA FISCAL – CONTABLE 
MERCANTIL Y LABORAL

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES 
GESTIÓN DE AUTÓNOMOS

Tel: 977 130 642
Fax: 977 641 116
Mv: 686 220 466

                www.boulevard9.com                        info@boulevard9.com

ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA · AGUA SANITARIA 

AEROGENERADORES
!ATENCIÓN!  NEGOCIO RENTABLE Y SEGURO

VENTA DE ELECTRICIDAD A RED
INFORMACIÓN SIN COMPROMISO

CLIMA - SOLAR
INSTALADOR AUTORIZADO

Telf. 660 92 10 53 - www.climasolar.es

ALTAFULLA 
www.altafulla.cat 

Ajuntament                      ..............................977650008
Consultori Mèdic            ...............................977656007
Policia local                    ...............................609329651
Taxi Pizza. .....................................................977651833
Dentista  Castellani         ..............................977651433
Restaurante Faristol ....................................977650077
Garden Center La Rasa ...............................977641476
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

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

Ajuntament .................................................977655000
Restaurant  La Xaconera..............................619447167
Restaurant  Mulsum......................................977655576
Granja GAIÀ..................................................977655133
CAN PISTRAQUES........................................977655102
Pastisseria MARCEL.....................................977655127
Forn CA LA FELISA.......................................977655075
Llaminadures LA LLUNA DE CARAMEL.....654911137
Industrial SEDO...................................... ......977655007
Ebenisteria ARGILAGUET.............................977655636
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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

SERRALLERIA JCM, C.B.
Trabajos de Cerrajería y 

Construcciones Metálicas
Ballestas - Rejas - Barandas - Puertas correderas 

Puertas basculantes (Parquing)
Escaleras metálicas - Premarcos 
Trabajos de oxicorte y plasma

C/ Sant Antoni, 14
43761 La Pobla de Montornès
(Tarragona)  orist70@hotmail.com

Carlos 620 440 944
Mariano 615 070 871

TELEFONS D’INTERÈS:

c/.Envelat,20 baixos-Tel.977 646 045
43830 TORREDEMBARRA(Tarragona)

e-mail:higiensectorre@terra.es

Si vende, llámenos ,si compra VISITENOS.
Estamos en: C/Capella 8, local  9. Torredembarra(T)

                          Telf.977645832

 info@tottorre.com         
www.tottorre.com

Num.8 Estiu 2009

!!TENEMOS GRANDES OPORTUNIDADES!! “VISÍTENOS”

CASAS Y PISOS 
ALQUILER 

OPCIÓN COMPRA

CASAS*XALETS*PISOS*TERRENYS

Avda. Mas Solé, 12, b. - Urb. Castell de Montornés (LA POBLA DE MONTORNÉS)

Tel. 629 739 781  
Tel/fax 977 648 941

xaviermarques@telefonica.net

Taller Mecànic GAIÀ ...................................977655699
RENAU

  www.renau.altanet.org
Ajuntament.                      ...........................977620532 

RODA DE BARÀ 
www.rodadebara.cat

Ajuntament                      .............................977657009
Consultori Mèdic             ............................977657514
Policia local.                    .............................977657700
Masajista LUNA...........................................676825509
Taller Mecànic 2G........................................977809999
Terapias alternativas SERENDIPITY .........977657328

SALOMÒ
 www.salomo.altanet.org

Ajuntament.                     .............................977629030
Consultori Mèdic             .............................977629011
Restaurant LA PISTA...................................977629050
Restaurant EL JARDI...................................977629093

TORREDEMBARRA
www.torredembarra.cat

Ajuntament                       ............................977640025
CAP                                   ............................977643809
Policia local                     .............................977646005
Taxi Pizza......................................................977643682
Celebraciones...............................................977645832
Reparaciones................................................977645832
El RACO DE LA SALUT................................977644974
Electrodomestics Gilsa ..............................977643244
Tintoreria HIGIENSEC..................................977646045
Desatascos A.E.M .24h................................676856957
Administrador AFYS ...................................977641734
Tintoreria HIGIENENSEC ...........................977646045
Podòleg LO PEU..........................................977130435
Centre Salut NIDRA......................................977641490
Inmobiliaria AKTION....................................977641499
SPA .Salud  y belleza ATLANTIS ...............628828346
Logopèdia,reforç escolar............................646633518
Academia YES (Inglés y ciencia)...................977644165
WARM-LAP(Recanvis, pistes...)....................977645303
Garden Center La Rasa ..............................977643313
Alquiler embarcaciones Bara Boats..........977646503
Restaurante La Tauleta ..............................977646223
Ona La Torre..................................................107.0FM

VESPELLA DE GAIÀ 
www.vespella.altanet.org

Ajuntament                       ............................977655288
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C E N T R E  P O D O L Ò G I C

Neus Moya Arasa
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

3 sencillos consejos para potenciar 
nuestra  mente subconsciente 

y llevarla por el camino del éxito

No se puede negar la importancia que tiene la mente 
subconsciente en nuestra vida diaria. Ella  dirige en gran 
medida nuestros pensamientos y acciones.
Hemos plasmado estos tres conceptos básicos para  edu-
car, nutrir y guiar a la mente subconsciente hacia la feli-
cidad y el éxito:
  1. Sea optimista: las cosas pueden no resultar como las 
espera, pero siempre depende de usted el sentirse bien 
o mal por ello. Aprenda del pasado y esté listo para lo 
que viene.
   2. Esté rodeado de lo bueno: no desperdicie su tiempo 
en ver en la televisión noticias de sufrimiento, progra-
mas basura o enterarse de la vida de otros. Constamente 
su mente subconsciente se alimenta de imágenes, pala-
bras y sentimientos; tenga cuidado a lo que la expone. 
Vea programas culturales, buen cine, y cultive buenas 
amistades.
   3. Cuide su vocabulario: su mente subconsciente no 
escuchará a nadie con más interés que a usted mismo, y 

lo que usted diga, eso se hará. Emplee palabras alentado-
ras, de éxito, de triunfo.
Quizás estos puntos no sean todo lo que se puede decir 
acerca de cómo alcanzar el éxito a través del subcons-
ciente; pero creáme que le ayudarán en gran medida.
El poder más grande está en nuestro espíritu y voluntad, 
como ser humanos.
El subconsciente se encarga de aflorar esta fuerza del 
espíritu humano y accionar cada parte del cuerpo físico 
y de la mente en favor del camino del éxito.

Marta Maria

 FISIOTERAPIA. 
RHB DOMICILIARIA. 

OSTEOPATÍA. 
MASAJE TERAPÉUTICO, 

DEPORTIVO, RELAJANTE. 
DRENAJE LINFÁTICO. 

REIKI. 
CRECIMIENTO PERSONAL. 

RUNAS. 
TERAPIA ANTI-STRÉSS. 

COACHING PERSONAL Y GRUPAL
CITA PREVIA: 605 30 95 39

Marta María 

Adeu  i  GRACIES , Mario Benedetti
Me gusta la gente que vibra, que no hay 

que empujarla, que no hay que decirle que 
haga las cosas, sino que sabe lo que hay 

que hacer y que lo hace.
Me gusta la gente justa con su gente y 
consigo mismo, pero que no pierde de 

vista que somos humanos y nos podemos 
equivocar.

 Mario Benedetti

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) 

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

COACHING

conxita jansà
ESTETICA I QUIROMASSATGE

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

Av. Catalunya,
La Pobla 

de Montornès

OBRIM dissabtes i diumenges
       Visites concertades
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EL MEU MARRAMEU

LA IMPORTANCIA DE GATEAR

El gatear suele ser una estrategia de estimulación tem-
prana y de estimulación para el tratamiento de diferentes 
trastornos.
- El gateo desarrolla el traspaso de información entre los 
dos hemisferios cerebrales.
- Desarrolla el procesamiento sensorial de estímulos 
procedentes de diferentes vías: visuales, táctiles, audi-
tivas…
- Estimula el desarrollo de la coordinación visio-motriz 
(ojo-mano), decisivas en el futuro para el aprendizaje de 
la escritura y la lectura.
- Así mismo desarrolla habilidades de organización y 
orientación espacial, así como el desarrollo del esquema 
corporal.
Por tanto, entre los 9 y 10 meses, incluso después, aun-
que el niño ya ande, es conveniente que los padres favo-
rezcan que su hijo gatee.

Jo tinc un gat siamès
D’uns ulls d’un blau ...no se com
Boca, orelles i peus, color d’ombra
Lo demes de sol.
Me’l portaren de Paris
Amb una capseta daurada
Amb el seu pel d’un blanc - gris .
Es una mixeta ben maca
Ses pupil•les de cristall
Em fiten molt fixament
Quant l’estic acariciant.
Mireu que bonic que es.
Teniu, acaroneu-lo bé
Es diu “Flor d’estiu”
I, me’l estimo mes..........

Joan de la RIERA

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

Telf.977645832

Un regalo diferente que 
hablará muy bien de ti a 

quien lo regales

REGALOS ORIGINALES
REGALOS CON AMOR

Hacemos 
de tus fotos favoritas 

preciosos retratos

per colorear

KIT CUMPLEAÑOS
 temáticos (Princesa, piratas, payasos, etc) 
  El Kit contiene:*Piñata.*Regalos 
piñata.*Chuches regalos.*Vasos y 
platos desechables.*Globos decoración e 
inflador.*Pintura maquillaje e 
instrucciones. *Invitaciones....
                 Desde  tan solo 40€

www.boulevard9.com  info@boulevard9.com  
Telf 977645832

 Y, si lo deseas, 
alquiler de juegos 
como complemento 

para tu fiesta, 
magos, 

animadores...

Moda infantil y juvenil
 (de 0 a 12 años)

c/ Ferran de Querol, 7.
(Calle de la Palmera)
43830 
TORREDEMBARRA
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VOLL APRIMAR-ME!! 

ORTOPÈDIA I AJUDES TÈCNIQUES

Passeig de l’estació, 2-4
Torredembarra (43830)
Telf./Fax 977646451

www.ortatec.com
ortatec@ortatec.com

- Ajudes diàries gent gran 
- Ortopèdia menor i esportiva
- Especialistes en calçat per plantilles 
  i peus delicats

CENTRE DISPENSADOR ADHERIT 
AL SERVEI CATALÀ DE SALUT

Plantes medicinals
Productes dietètics
Alimentaciò celiaca
Productes biològics

Cosmètica
Llibres

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

Grup SAGAR Scp

s a g a r
a s s e s s o r s

info@sagarassessors.es 
Telf. i Fax: 977 652 026 
C/. Mainada 3-B 43893 Altafulla 

ASSESSORAMENT
Jurídic • Laboral • Fiscal 
• Comptable • Financer • 

Assegurances
CONSULTORIA 

EMPRESARIAL i MERCANTIL 
ADMINISTRACIÓ DE 

COMUNITATS DE PROPIETARIS 
COL. EX. 870

Es habitual avui en dia trobar persones que per un motiu o 
altre es volen aprimar. Per una banda existeixen múltiples 
motius per desitjar-ho que bàsicament podríem resumir en 
dos, estètica i salut.
Aprimar-nos ens pot proporcionar millora de l’acceptació 
social i l’autoestima, i també de la salut òssia, cardiovascu-
lar, hepàtica (del fetge), etc. En resum de la salut en general. 
Però no podem oblidar que aprimar-nos també ens pot com-
portar problemes, com alteracions electrolítiques (desequi-
libris de sodi i potassi principalment), manca de vitamines, 
problemes toxicològics etc. I pot estar lligat a problemes 
psicològics com l’anorèxia, la bulímia, la ortorèxia, etc. 
Per tant cal remarcar que sempre que es vulgui perdre pes, 
s’ha de fer d’una manera raonada, controlada i en cas que 
sigui una pèrdua notable, sota la supervisió d’un especialis-
ta. Mai seguint les "miraculoses" dietes que podem trobar 
en fonts no especialitzades i que prometen espectaculars re-
sultats, però no ens poden oferir cap garantia de salut. Pre-
cisament perquè moltes de les anomenades dietes son en sí 
mateixes un atemptat contra la salut.
Entenc per altra banda, que persones amb bon estat de salut 
que volen perdre algun “kilet” vulguin fer-ho per sí ma-
teixes. Tot i que una revisió mèdica prèvia mai esta de més, 
sinó tot al contrari. 
Un cop dit això, podem entrar en les diferents etapes del 

procés d’aprimament. Són totes elles importants i insalva-
bles per aconseguir bons resultats. Són les següents:
1. Raonament i conscienciació.
2. Fase d’aprimament.
3. Manteniment del pes.
            1. RAONAMENT I CONSCIENCIACIÓ: 
La primera fase i ineludible, que sovint passem per alt és 
el raonament i la conscienciació. Es a dir, ser plenament 
conscients del que volem assolir, raonar si és necessari que 
ens aprimem i fins a quin punt ho és. I en cas que ho sigui, 
tenir clar que no val la pena començar si no ens veiem amb 
voluntat de fer els canvis alimentaris i d’hàbits necessaris, 
per arribar fins al final.
Per començar hem de saber la nostra talla i el nostre pes. 
Es recomanable mesurar-ho en una farmàcia prop de casa, 
feina o lloc d’estudis. Per poder valorar l’evolució sempre 
en la mateixa màquina i de forma fiable.
Si voleu llegir aquest article complert ho podeu fer mit-
jançant la web: http://mgm-nutricio.blogspot.com des de on 
ja podeu votar el tema dels següents escrits i com sempre 
podeu consultar si voleu més informació, teniu dubtes o su-
ggeriments. O també ho podeu fer per mail: mgm.nutricio@
gmail.com.
Cordialment.                                 

Mercè Gonzalo Mendez.
Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. UB

Llicenciada en ciència i tecnologia dels alim

mòbil: 679203367
tel./fax: 932113689

mgm.nutricio@gmail.com
http://mgm-nutricio.blogspot.com

Mercè Gonzalo Méndez
Nutrició esportiva, obesitat, oncologia, diabetis, 
trastorns alimentaris, ets...

Diplomadaen nutrició humana, dietètica
Licenciada en ciència i tecnologia dels aliments
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Empresa pionera en el uso de preparados naturales para  
 tratar las causas de diversas enfermedades y mejorar el

 bienestar general del cuerpo.
Con la electroacupuntura conocemos el estado del 

organismo. Con nuestros preparados, les devolvemos 
la armonía

Telf. 977644796
616457033 y 685955371

www.energy.cz

C/ El Clos 3-5 Bajos
43830 TORREDEMBARRA (T)

SPA Centre Salut i Belleza
C/Pescador,8-10  (Baix Mar) 43830 

Torredembarra(TGN)
Mòbil: 628828346-627793031Atlantis

Oferta verano: Bienvenida
Con tu primer tratamiento te regalamos un bono (de valor comercial 40 a 50 €)
Tu eliges:
                *Spa- Barro
                o Limpieza Aura (Cuerpo energético)
               o una sesión de canalización con seres guías

EL ARTE DE NO ENFERMAR

Si no se quiere enfermar...
…Hable de Sus Sentimientos.
Emociones y sentimientos que son escondidos, reprimi-
dos, terminan en enfermedades como: gastritis, úlcera, 
dolores lumbares, dolor en la columna. Con el tiempo, 
la represión de los sentimientos degenera hasta el cán-
cer. Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir 
nuestra intimidad, nuestros “secretos”, nuestros erro-
res!... El diálogo, el hablar, la palabra, es un poderoso 
remedio y una excelente terapia! 
…Tome Decisiones.
La persona indecisa permanece en duda, en la ansiedad, 
en la angustia. La indecisión acumula problemas, pre-
ocupaciones, agresiones. La historia humana es hecha de 
decisiones. Para decidir es preciso saber renunciar, saber 
perder ventajas y valores para ganar otros. Las personas 
indecisas son víctimas de dolencias nerviosas, gástricas 
y problemas de la piel. 
…Busque Soluciones
Personas negativas no consiguen soluciones y aumentan 
los problemas. Prefieren la lamentación, la murmura-
ción, el pesimismo. Mejor es encender un fósforo que 
lamentar la oscuridad. Una abeja es pequeña, pero pro-
duce lo más dulce que existe. Somos lo que pensamos. 
El pensamiento negativo genera energía negativa que se 
transforma en enfermedad.

...No Viva de Apariencias
Quien esconde la realidad finge, hace poses, quiere 
siempre dar la impresión de estar bien, quiere mostrarse 
perfecto, bonachón, etc., está acumulando toneladas de 
peso... Una estatua de bronce con pies de barro. Nada 
peor para la salud que vivir de apariencias y fachadas. 
Son personas con mucho barniz y poca raíz. Su destino 
es la farmacia, el hospital, el dolor.
...Acéptese
El rechazo de sí mismo, la ausencia de autoestima, 
hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Ser 
uno mismo es el núcleo de una vida saludable. Quie-
nes no se aceptan a si mismos, son envidiosos, celosos, 
imitadores, competitivos, destructivos. Aceptarse, acep-
tar ser aceptado, aceptar  las críticas, es sabiduría, buen 
sentido y terapia.
...Confie
Quien no confía, no se comunica, no se abre, no se rela-
ciona, no crea relaciones estables y profundas, no sabe 
hacer amistades verdaderas. Sin confianza, no hay rela-
ciones. La desconfianza es falta de fe en sí, en los otros.
 
El bueno humor, la risa, el reposo, la alegría, recuperan 
la salud y traen larga vida. La persona alegre tiene el 
don de alegrar el ambiente donde vive. “El buen humor 
nos salva de las manos del doctor”. La alegría es salud 
y terapia.

Dr. Dráuzio Varella
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Av. Catalunya, 11-13 iocal 5
43830 Torredembarra
Tlf. 977 645 591

Mòbil 661 711 543

Centre d’estètica i teràpies manuals

Quiromassatge
Shiatsu
Reiki
Reflexologia podal
Depilació per làser
Solarium vertical

TRATAMIENTOS LÁSER MÉDICO
Realizado por personal sanitario

                            -fotodepilación
                              -microdermoabrasión
                              -fotorrejuvenecimiento
                              -acné
                              -anti-manchas
                               -lesiones vasculares

Todo tipo de tratamientos faciales 
y corporales.
Infórmate, tu cuerpo te lo agradecerá 
y tu autoestima también.

Siente la belleza que hay en ti

TU CUERPO PERFECTO 
PARA ESTE VERANO

Tratamientos reductores 
del sobrepeso, dietista titulada
Cavitación: destrucción de células 
grasas, abdomen, piernas, brazos etc…
Anticelulíticos
Reafirmantes, corporales y faciales
Drenantes, retención de líquidos
¿Te duelen las piernas? Prueba la 
linfo press, no volverás a sentir dolor 
ni pesadez.

NIDRA
CENTRE 

DE SALUT INTEGRAL

C/Onze de Setembre,1   43830 Torredembarra   
         Tel/Fax 977 641 490   centrenidra@hotmail.com

Ioga 
Dansa Oriental
Meditació
Dietètica i Nutrició

Fisioteràpia
Quiromassatge
Reflexologia
ETC

Los exfoliantes son muy beneficiosos para la piel, 
especialmente para la zona del cutis ,que suelen ser  tan 
sensible y vulnerable a las agresiones externas.
En tan sólo unas pocas aplicaciones notarás que tu piel 
quedará muy suave, libre de impurezas.
Además,se  encargan de activar la circulación, desechar 
todas las células muertas y demás impurezas que impiden 
una buena oxigenación de la epidermis.

Exfoliante casero para el rostro, que puedes 
hacer sencillamente con los ingredientes que tienes en tu 
casa:
Exfoliante de harina de maíz para cutis:
Debes mezclar 1 taza de azúcar la harina de maíz (una 
cucharada), para luego agregarle el agua de rosas. Luego 

de esto debes agregar el aceite esencial, aproximadamente 
una cucharada. Terminada esta mezcla, aplicar en el rostro 
con suaves movimientos circulares. 
Dejar actuar por cinco minutos, y luego enjuagar con agua 
fresca, sin refregar demasiado fuerte.

Recuerda aplicar con suaves masajes, especialmente en 
las áreas que son más secas y ásperas. Hazlo una o dos 
veces por semana y comenzarás a notar las diferencias.

                  ¿QUIERES APRENDER A BAILAR ?

Cha-cha-Vals-Bolero-
Tango- Fox-Salsa...

Casino,Roda de Barà
Info: 

977 657774
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ALTRES LLENGUES. ALTRES CULTURES.

Region Baix Gaia
Wenn Sie schon mal im Hinterland von 
Torredembarra und Altafulla waren, 
haben Sie sicher Orte wie La Pobla 
de Montornés, Vespella de Gaià oder 
Salomó durchfahren. All diese reizvo-
llen Landschaften ge¬hören zum Kreis 
„Baix Gaià“, welcher von El Cattlar im 
Sueden bis nach Roda de Bará im Nor-
den reicht. La Riera, La Nou und Vespe-
lla fuehren den Zusatz“de Gaià im Na-
men, aber auch Altafulla, Torredembarra 
und Creixell gehören dazu.
Zahlreiche Sehenswuerdigkeiten reihen 
sich aneinander, duftende Fel¬der und 
Weinberge saeumen die Strassen und 
Wege, urtuemliche „casi¬tas de piedra 
seca“ <das sind die alten Hirtenhaeus-
chen aus trockenen Steinen, eine kuns-
tvolle Technik ohne Moertel > stehen 
seit ewigen Zeiten auf den Feldern und 
trotzen Wind und Wetter.
Oliven-, Mandel-und Johannisbrotbaeu-
me sowie belassene Natur, Felsen, alte 
Terrassenanlagen und wunderschoene 
Ortschaften zieren den Weg durchs Baix 
Gaiá - manchmal begegnet einem ein 

Bauer mit seinem Maultier oder eine Herde Ziegen kreuzt die Strasse. Las-
sen Sie das Auto am Wegesrand stehen und gehen Sie ein paar Meter um 
den Duft der Landschaft nach Kraeutern und Blueten aufzunehmen. Es 
lohnt sich! 
In den nächsten Ausgaben stellen wir die Orte einzeln vor.(e)
Sant Joan – San Juan 24. Juni 
Der Johannistag wird in Torredembarra zusammen mit dem Jahresfest des 
Stadtteils Barri Maritim – Fischerviertel – am Strand gefeiert. Am Abend 
des 23. Juni beginnt der Trubel auf der Promenade mit allerlei Spektakel, 
Feuer am Strand tauchen die Nacht in ein gespenstisches Licht das jedoch 
von der Ausgelassenheit und Freude übertrumpft wird. Begleitet von Bö-
llern und Feuerwerk feiern die Katalanen dann zu musikalischen Klängen 
die ganze Nacht hindurch die Sonnenwende. Das muss man erlebt haben, 
der ganze Ort ist auf den Beinen.

Seas del país que seas, escribas en el idioma que escribas. AQUÍ tienes un espacio para decir lo que quieras
A partir d’aquet número,  a Cel Obert trobares un espai per dit la teva en la llegua que vulguis.

A partir de este número, en Cel Obert  encontrarás un espacio para que escribas

Oliven ,S. Joan  (Elke )

Variada carta de especialidades italianas
Puerto Deportivo de Torredembarra

Gran terraza 
Italienisches Spezialitaeten-Restaurant im

Hafen von Torredembarra, mit grosser 
Aussenterrasse

Reservierungen  977644081

AL PORTICCIOLO
TRATTORIA - PIZZERIA - GRILL

Una Inmobiliaria diferente, 
personalizada...visítenos !!!!

Wir sind ein kleines aber sehr
effizientes 

Immobilienburo...besuchen Sie uns !!

Avenida Montserrat, 27
Tel. 00 34 977641499

www.aktion.es
info@aktion.es

iòn - venta - alquiler - administración - seguros - venta - alquiler - administraciòn 

ung - verkauf - vermietung - versicherung - verwaltung - verkauf - vermietung - ve
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CLUB CEL OBERT

La mayor oferta comercial
del Baix Gaià, en un mismo lugar

C/Capella 8,  
Torredembarra (T) 

- Academia de idioma 
- Academias de repaso 
- Administrador de fincas 
- Artículos de regalo y publicitarios 
- Arreglos de ropa - Cafetería 
- Agencia organización Celebraciones 

y locales libres 
para poder  poner su negocio

- Bisutería - Clases de pintura 
- Fotografo
- Inmobiliarias - Logopedia 
- Moda mujer y hombre 
- OUTLET- Seguros 
- Zapateria niños y adultos

Carnet Club Cel Obert  
aconsegueix-lo¡

 
Què és EL Club Cel Obert?
El Club Cel Obert  és una iniciativa de comerços i 
serveis  del Baix Gaià, per aglutinar les persones inte-
ressades en gaudir de la zona , i oferir-les-hi un seguit 
d’avantatges en serveis i productes turístics i d’oci. 
Per a això només caldrà obtenir el carnet corresponent 
que acredita als socis. 
Què cal fer per aconseguir el carnet? 
Per formar part del Club Cel Obert només cal enviar les 
dades personals* (nom, cognoms, adreça postal,e-mail) 
a: club@celobert.com.es o bé per correu postal a : 
      Club Cel Obert
      Capella 8, local 9
      43830 Torredembarra (T)
i es rebrà de forma totalment gratuïta el carnet que 
acredita com a membre del Club Cel Obert. 
Aquest carnet servirà per identificar-se en els dife-
rents establiments adherits al Club i així gaudir d’un 
ampli ventall d’avantatges. 
Quins avantatges? 
•Rebre el butlletí mensual que informa de les darreres 
novetats: descomptes, esdeveniments,... 
•Informació de les ofertes especials del Club Cel Obert
•Disposar gratuïtament de la targeta del Club Cel Obert
•Descomptes especials en entrades a museus i centres 
d’interpretació

•Descomptes en visites guiades i activitats i tallers
•Ofertes i promocions exclusives en allotjaments: hotels, 
càmpings, cases rurals... 
•Descomptes especials en serveis de restauració,comerços 
altres serveis turístics i culturals
•Propostes adreçades en exclusiva als socis del Club 
•Altres avantatges dels quals t’informaren
regularment. 
Com ser un establiment adherit? 
Cel Obert  us ofereix la possibilitat d’entrar a formar 
part dels recursos turístics ,oci i establiments adherits 
al Club Cel Obert, disposant així d’un nou canal de 
promoció i de possibilitats d’incrementar els vostres 
clients i visitants. 
Per demanar informació de com oferir les vostres 
prestacions als socis del Club Cel Obert podeu posar-
vos en contacte a:                Club Cel Obert
                                            Capella 8, local 9
                                           43830 Torredembarra (T)
                                          club@celobert.com.es
Al web www.celobert.com.es aniràs trobant tota 
l’ oferta actualitzada del club.
Nom..........................................
Cognoms.............................
 Adreça postal....................................
Població.................................CP.
e-mail............................................
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TAUILER D’ANUNCIS 

   
    Tel  697165359  (Carolina)               echulaibo@telefonica.net

¿Utiliza tu empresa el crédito para formación que el Estado pone  a su disposición?
¿Sabes qué es la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo?

¿No? ¿Algo te suena? Sigue leyendo…
Masopciones Formación Continua ofrece formación para trabajadores a distancia y online, bonificada a través de un 
descuento del importe en los Seguros Sociales a través de los fondos que dispone el Estado para ello que gestiona la 
Fundación Tripartita… En resumen, ofrecemos CURSOS GRATIS para los trabajadores de la empresa.
Y muchas más ventajas:
        Más de 300 cursos a distancia y online
       2x1 en todos los cursos, el segundo curso lo puede realizar cualquier persona
       Desarrollamos gratuitamente tu página web
       Acumulas puntos para obtener tarjetas regalo combustible o gran superficie
       La empresa no ha de adelantar ningún importe
Empieza un curso este verano, no esperes más, el crédito de que dispones es anual, y si no lo utilizas antes de diciembre 
lo pierdes!!

Llámanos, envíanos un email, un fax, solicítanos una visita de un asesor, mira nuestra web… 
no dejes pasar esta oportunidad

 http://tarotachepati.blogspot.com

TAROTResuelve tus dudas l
lamando al

 806 40 25 06  
r.f 1,16 € r.m. 1,51€

Profesional con más de 20 años de experiencia.
Si lo prefieres te atendemos en nuestra consulta.
Pide cita al mismo teléfono.

(Suerte pá ti)  

DEMANDES

Se ofrece chico con ga-
nas de trabajar.URGENTE.

Fieder 697436761
...............................................

Limpieza, niños, mayores,
Cualquier hora
Ana María  617761383
................................................
Limpieza, niños, mayores,
Cualquier tipo de trabajo.
Silvia María 662138268
...............................................

Jordi -Manitas 
Telf. 669601174

................................................
Ana Maria Dani
617761383
Limpieza, niños, mayores.
Cualquier hora
...............................................
Silvia Maria  662138268
Cualquier tipo de trabajo.
.................................................
Olga. (Referencias)
Cualquier tipo de trabajo lim-
pieza hogar, plancha, cuidado 
mayores.
Telf. 662672391

Busco personas para 
trabajo

informático rentable. 
Contrato mercantil y fijo.

Carolina: 697165359

Mónica Canguro ,restauración.
977645322 
------------------------------------
Chica busca trabajo: Limpieza, 
reaturación.Otra Interna.
696531546
680653393 (Pati)

Precisamos Sras. Mayores de 
28 años para trabajo serio y 
económicamente interesante.
Compatible con otro trabajo. 
Angeles tel. 676 772 965

Necesito chica para 
compartir piso. 

Estará sola. Vivo en Barcelona.
Con piscina, parquing

Corpus: 608445262

OFERTES
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    Si vende, LLÁMENOS.Si compra, VISÎTENOS

El camino mas corto para llegar a su hogar.      

www.tottorre.com

 TORREDEMBARRA
Piso en alquiler.C/Fabrica

Sin muebles.2 habitaciones.

ALQUILER

PISOS   

HOSPITALET  DE 
L’INFANT,

        de nova construcció ( ha estrenar)         
 Amb Pàrking, Traster i Piscina

 PRIMERA     LINIA    DE    MAR,          
 DEVANT    DE   LA   PLATJA

Dos habitacions
●Cuina independent,equipada, 

electrodomèstics.●Bany complert
●Rentador, amb rentadora. 

PREU: 180.000.-€ 

TORREDEMBARRA
Piso en alquiler ,CENTRO .Pere Badia.

Seminuevo.Tres habitaciones

VENTA

ALQUILER

TORREDEMBARRA
 Casa en VENTA. Els Munts

Seminueva
Vistas mar y montaña
PRECIO (Negociable) 

Magnifico ático en zona Comunitaria con Piscina. 
Con dos dormitorios, cuarto de baño, cocina in-
dependiente. Dos terrazas más solarium. Parking 
y trastero. Vistas panorámicas impresionantes. 

 Finca rustica en alquiler.
 Vivienda de tres plantas  y balsa de agua. 

TORREDEMBARRA
O

FE
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A 
40

0 
€

TORREDEMBARRA
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50

 €
Pr

ec
io

: 
22

83
85
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VENTA

VENTA

ALQUILER
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     TORREDEMBARRA
Precioso Apartamento en VENTA

40 m2 aprx. 1 habitación.Totalmente  amiueblado

ALTAFULLA
Fantàstic  Xalet parejat en el centre ,mol 
prop del castell, 3 habitacions , 3 banys, 
gran saló-menjador, terrassa, jardí amb 

gespa i arbres, piscina individual, garatge 
per ha dos cotxes, calefacció central, AA. 

per Splits.  

Pr
eu

 5
59

.0
00

.-€
.

Pr
eu

 1
25

.0
00

 €
 

VENTA

VENTA

VENTA
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El camino mas corto para llegar a su hogar.      

www.tottorre.com Capella 8, local 9 Torredembarra
 Telf 977645832. info@tottorre.com

CREIXELL: 
Casa en VENTA. Dos en una.

PRECIO (Negociable) 

Cooperamos con las mejores inmobiliarias de la zona para que su 
vivienda o petición llegue a mas gente.

Pr
eu

. 1
68

.3
00

€

Pr
eu

 S
O
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41
0.

00
0€

Pr
eu

  
24
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00

0 
€.
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io
 1

38
50

0€
 

Pis totalment amoblat.85 m2. 3 h (una armari 
encastat. Cuina office amb safreig. Bany
Complet. Aseo amb dutxa i exterior. Ampli - sala 
–menjador. Accés a ampli balcó 

VENTA

VENTA

VENTA

Casa individual en torredembarra a 500 metros 
de la playa. Con 95 m2 construidos, 400 m2 

de terreno. Recientemente reformada, cocina y 
baño nuevos. Con aire acondicionado y piscina 

comunitaria.   Ocasion. 

TORREDEMBARRATORREDEMBARRA

TORREDEMBARRA
Apartamento de 49 totalmente amueblado.

2 habitaciones (1 doble con armario empotrado
Salón comedor con acceso balcón

Baño completo.Piscina comunitaria



  Gràcies
Pizza taxi

Clima solar
Regalemus

Perruqueria Àngels
Alimentació Núria

Intangibles Art
Restaurant La Pista

Il Capriccio
Restaurant Faristol
Fusteria Montragull

La Xaconera d’Ardenya 
Aktion Inmobiliaria

Can Joan
Armarios a medida 

Torre Taxi
A.E.M Desatascos

AFYS administración de Fincas
Logopèdia Torredembarra

Altafulla Radio
Ona la Torre

Roda de Barà Radio
Matalasseries Bon Sol

Boutique Gilsa
Santi Perelló

Tintoreria Higienesec
Llenyes Ramon Bau

Complements Rebeka
Moda Íntim Young

Centre podològic Aramo 
Centre podològic Lo Peu

Mercè
Nidra

Global Outlet
Garden Centre Gaià

Garden La Rasa
Horticultura Tapioles
El Racó de la Salut

Warm-Lap
Va de Bolas
Bara Boats

Ho hem aconseguit !!
Gràcies a tu em arribat a l’any
Amb Cel Obert creix el Baix Gaià i creixent 
nosaltres:
Club Cel Obert.Guia comercial.Rutes turís-
tiques i Oci.Dinamització del comerç i ser-
veis de la zona .Gaudiment de les festes  i 
de la cultura del Baix Gaià,...

Ebenisteria Argilaguet
La Lluna de Caramel

Granja Gaià
Forn de Pa Ca la Feliça
Fleca Artesana Marcel

Fonda Riera
Can Pistraques

Restaurant Mulsum 
Villa Dolça

Canudes Serveis
Castellani

Centre la Vinya
Serralleria JCM
Estanc Pijuan

Restaurant El Jardí
Conxita Jansà
Masajista Luna

Cadena Q
Terapias Serendipity-Rei.Shi

Atlantis
Planeta Màgic

Restaurant La Torreta
Acadèmia YES

Ram-i-tu
Excursionistas Tarragona

Taller mecànic Gaià
Eco-bola

Grand Boulevard
Esterliks

ART
Restaurante  La Tauleta

Energy
Marta Maria

Kasi-no
Web Advanced Development

Zafiro Tours
Aqui Foto’s

Ortopèdia Ortatec
Mecànica 2G

ACEM

Marta Balaña
Centre Bellesa Montse

Bar la Plaça
Iribar TAPATAPA

Agencia Anforas Mar
Perruqueria Different

Paseos en Velero
Araceli Navau
Novias Selina

Spa  Fitness Anura
No Se

Toö KIF
Gestión Immobiliaria Castell

Les piscines
Ïtaca

La Maduixa
C. d’equitació Torredembarra

Club tennis Barà
Joan’s

Al Porticciolo
ETS Assesors

Port Torredembarra
Ajuntaments

Patronats
Toni,Sílvia,Teresa,Xabier 
Leo,Salva,Natalia,Patricia

Aurora,Albert,Toni,Luz
Joana,Jaume,Ramon
Elvira,Efe,Carol,Vane
Begoña,Mirian,Isabel,
Maria,Salvador,Pep
Lluís i Joan,Josepa

Joan,Concha,Marina 
Kati,Àngel,Verònica
Maribel,Anna,Eva
i molte gent més

Gràcies


