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avegant pel temps, per 
les idees i per la il·lusió, 
neix avui el primer exemplar 
d’aquesta revista. 

un projecte que té l’objectiu d’arribar 
a les mans de tots els cambrilencs i 
ser un lloc de trobada entre notícies, 
oci i anuncis.

la revista serà d’edició mensual, els 
exemplars es distribuiran en tots els 
establiments i entitats que ens sigui 
possible, per tal de què puguin ser al 
vostre abast. 

entre les nostres pàgines esperem 
poder oferir un contingut actual, una 
informació interessant i una imatge 
fresca. 

volem agrair a tots els anunciants i 
col·laboradors l’ajuda, la confiança i 
l’acollida que hem tingut.

La direcció
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navegant per Cambrils

els diaris, les revistes, qualsevol mitjà de co-
municació estan acostumats a omplir pàgines 
i pàgines de contingut amb notícies, reportat-
ges, entrevistes d’actualitat...

en el context econòmic actual no és gaire 
freqüent però que aquestes notícies parlin 
del naixement d’una nova revista. sens dub-
te doncs, que ‘navegant per cambrils’ vegi la 
llum és un fet més que positiu pel panorama 
comunicatiu de la nostra ciutat.

són moltes les persones que trien aquests 
mitjans locals i de proximitat per mantenir-se 
informades d’allò que passa al seu entorn més 
immediat. Per aquest motiu, estic convençu-
da que a partir dels propers dies navegareu 
per l’actualitat informativa de la nostra ciutat, 
donareu veu a tots els testimonis i persones 
que tinguin coses interessants per explicar, i 
oferireu una font més a tots els cambrilencs 
i cambrilenques per a mantenir-se informats.

Poseu rumb doncs amb el vostre timó, i de ben 
segur que trobareu a la nostra ciutat moltes co-
ses que explicar als vostres lectors. cambrils 
és una ciutat viva, dinàmica, amb una gran ac-
tivitat durant tot l’any que de ben segur sabreu 
transmetre i explicar.

felicitats i molta sort en aquesta iniciativa que 
tot just inicieu. us encoratjo a continuar su-
mant i a compartir-ho amb tots nosaltres. 

Camí Mendoza, alcaldessa de Cambrils
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Què et va motivar a presentar-te per ser 
escollida alcaldessa de Cambrils?
sóc cambrilenca de cap a peus. cambrils 
m’ha vist néixer i créixer. ara, entenia que era 
el moment de treballar per la meva ciutat. Pen-
sava i penso: que tot es pot millorar, i en aquest 
cas cambrils,  si ens ho creiem i hi dediquem 
voluntat i esforç. 

Com és un dia a la teva vida?
un dia és gairebé igual a qualsevol altre dia, 
d’ençà que ocupo el càrrec d’alcaldessa. són 
força intensos, plens de reunions, visites, i ac-
tes de característiques ben diferents.  

Si haguessis de definir la teva funció en una 
paraula, quina seria?
Doncs segurament seria coMProMÍs. Pen-
so que difícilment pots aconseguir empènyer 
i impulsar petits o grans projectes i culminar-
los amb èxit, si darrera no hi ha un compromís 
ferm. 

Quina és la part de la teva responsabilitat 
que més t’agrada?
D’una banda parlar i que els cambrilencs i 
cambrilenques m’expliquin de primera mà tot 
allò que podem millorar de la nostra  ciutat, 
i  treballar per donar-hi solució. i  d’una altra, 
gestionar i planificar tots plegats el futur de la 
nostra ciutat.

Camí Mendoza

avui  
navegareM  

aMb la nostra 
alcalDessa

gas
País Ba sc, 18
t. 977 36 99 12 
guillÉn
verge de montserrat, 6-8
t. 977 36 45 12
valls
rbla. Jaume i, 17
t. 977 36 90 03
HernÁnDeZ
golf de sant Jordi, 2
la llOsa
t. 977 36 51 53
suils
moragues i Barret, 2
t. 977 36 85 69

Un dels reptes de l’equip de govern 
que encapçala és la transparència i el 
rendiment de comptes. 
Doncs sí, i em sento molt satisfeta que en 
el primer any de mandat haguem aconse-
guit un ajuntament més transparent, on 
la ciutadania pugui veure en tot moment 
a què  destinem els seus diners. fa uns 
mesos vam posar en marxa el portal 
cambrils govern obert, el nostre portal 
de la transparència. i ha estat, sens dub-
te, una eina fonamental. tan es així que 
ens hem convertit en un ajuntament refe-
rent a la nostra província en aquest sen-
tit. ens han atorgat el segell infoparticipa 
2015 a la qualitat i la transparència per 
part del laboratori de Periodisme i co-
municació per a la ciutadania Plural de 
la universitat autònoma de barcelona. la 
puntuació per al nostre ajuntament va ser 
del 98,03%, sent el consistori de la demar-
cació de tarragona amb major puntuació. 

A què dediques el teu temps lliure? 
com a alcaldessa la meva responsabilitat i 
compromís ocupen gairebé les 24h del dia.  
ara bé, intento dedicar la resta de temps 
a la família; caminar; anar al cine; llegir i 
estar al dia de la temporada de competició 
de Patinatge artístic, esport que sempre ha 
estat la meva màxima afició.

l’entrevista del mes
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C/ Barques, 5 CAMBRILS
T. 636 137 687 - 977 36 18 85

info@sushihoshi.com sushihoshicambrils

tel 977 377 870  movil 676 811 340
gustigolf@hotmail.com

Mas Clariana 61  local Golf 43850

GPS 41º 4’ 53’’ N, 1º 6’ 2’’ E
Cambrils-Vilafortuny
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carns a la brasa

L’espurna
restaurant

avui obriM  
aquesta secció  

que tinDrá  
lloc a la revista  
MensualMent…

…Ho feM De la Mà  
D’en Jordi MoreLL 
GALLAU, ProPietari 

Del reStAUrAnt 
L’eSpUrnA

L’eSpUrnA
CUinA d’AUtor 

c/ Pau casals, 39 
43850 caMbrils 
tel. 977 364 054
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en quin any obrim les portes del 
restaurant?
el 2011

Quin tipus de cuina proposes?
una cuina actual, amb brasa d’alzina i sem-
pre amb producte de proximitat i de mercat.

oferiu menú? 
si, de diferents tipus tant entre setmana com 
el cap de setmana.

Quina opinió tens de la cuina catalana? 
Jo crec que hi ha molt de nivell, penso que 
s’ha fet una bona feina. a part, ens ajuda 
que tenim bons productes a la terra.

t’has plantejat alguna vegada  
canviar de feina? 
no, professionalment futbol a banda, sem-
pre m’he dedicat al mateix, és una feina 
que m’omple i m’agrada.

recomanem un restaurant  
i que no sigui el teu ;)  
casa gallau.

Per a 4 Persones
- 350 gr. de “pochas”
- 1 ceba mitjana
- 1 pebrot verd gran
- 3 alls tendres
- 1 sípia
- 4 gambes vermelles
- Mig tomàquet
- una mica de pebre vermell

PreParació: 
remullem les “poches”  la nit abans. 
les bullim, fem el sofregit amb les 
verdures, un cop sofregit i posem la 
sípia prèviament saltada, tot seguit 
afegim la gamba vermella.

teMPs De cocció:
40 minuts.

L’espurna
la recepta
“PocHas”  
aMb cloïsses,  
carxofes i gaMbes 
verMelles

cuina D’autor

el restaurant del mes
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Cireres

l’aliment del mes
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Les 

avui parlem d’una fruita molt beneficiosa per 
la nostre salut, i amb un gran poder antioxi-
dant, per tant ajuda a prevenir nombroses 
malalties com les patologies cardíaques o el 
càncer. 

també ens ajuda a endarrerir l’envelliment de 
la pell i a reduir símptomes d’malalties com 
l’artritis per al seu atribut antiinflamatori. 

Pertanyen al grup d’aliments que contenen 
melatonina, que ajuda a regular el ritme car-
díac i els cicles de la son. 

són baixes en calories, la quantitat és de 
62,11 kcal per cada 100 grams. riques en 
vitamines c i e, ferro, fibra, àcid fòlic, potassi 
i magnesi. Popularment parlant, és diu que 
son l’aliment del cerbell, ja que preveuen la 
pèrdua de memòria o alzheimer.

CalOries 62,11 kCal.
greiXOs 0,31 g.
COlesterOl 0 mg.
sODi 2,70 mg.
CarBOHiDrats 13,30 g.
FiBra 1,31 g.
suCres 13,26 g.
PrOteÏnes 0,88 g.
vitamina a 5,80 ug.
vitamina C 15 mg.
vitamina B12 0 ug.
CalCi 17 mg.
FerrO 0,35 mg.
vitamina B3 0,33 mg.

en aquesta secció  
seMPre en ParlareM 

D’un. tant De les 
qualitats nutricionals, 
coM Dels beneficis que 

ens aPorten

Cireres
els raves de les cireres s’utilitzen per a 
l’elaboració d’infusions, alhora que gau-
dim del seu gust, aquestes també ens 
poden ajudar a disminuir símptomes 
d’malalties comuns, com poden ser la 
bronquitis, cistitis, refredats, tos o infec-
cions de gola. 

Ja siguin fresques, en infusions, sucs, 
gelats o confitures un gust pel nostre pa-
ladar i la nostra salut.

si són De teMPoraDa Millor…

l’aliment del mes
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Rambla Jaume I, 27 CAMBRILS 
T. 977 78 65 16 - 669 79 05 06

Et falta temps?

Et pose’m 
en forma !

20 min.
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Cates
de vins

vi
Degustació

EVENTS
Vinoteca

C/ Drassanes,11
CAMBRILS
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l’article del mes

RENT

LOCATION

Av. Diputació 185 - (ctra. Salou - Cambrils) www.bikecambrils.com - bikecambrils@hotmail.com

Cambrils - Salou - La Pineda

659 220 584 977 351 108

ALQUILER
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L’autèntic poder, la força de la ment

vaig obrir els ulls després d’una llarga mig-
diada, l’habitació era fosca i em sentia tancat 
entre aquelles quatre parets. feia dies que 
m’inundava aquesta sensació, el cap deia 
prou i havia d’obrir la finestra, veure la llum 
i sortir allí fora.

Després de fer-ho necessitava veure’m al mi-
rall per saber qui era i on volia anar, a primer 
cop d’ull no em reconeixia i només em venia 
una cosa al cap, canviar-ho.

vaig calçar-me les primeres bambes que em 
van saber vendre i amb alguna força podero-
sa (que ara conec molt bé), vaig fer les pri-
meres passes cap a l’horitzó. aquell horitzó 
que sempre mirava com quelcom impossible 
d’atrapar, les muntanyes.

i així ho vaig fer. vaig veure passar les esta-
cions i com canviaven els colors del paisatge, 
aprenia a córrer sota la pluja, el fred, el vent 
i la calor. fins i tot quan el temps es tornava 
capritxos, sota la neu.

i el que per mi és més important, superar 
els murs que se’m posaven davant cada 
vegada que volia anar més lluny. no gai-
res anys enrere el meu cos no era capaç 
de superar els 4 km, a hores d’ara he 
pogut superar els 170 km en un entorn 
verge i totalment salvatge. com? amb la 
voluntat de canviar allò que volia canviar, 
i amb la voluntat de creure que els límits 
reals són dins del nostre cap, és aquest 
el que té l’autèntic poder, la força de la 
nostra ment.

així va ser com un matí d’estiu vaig en-
trar a tota velocitat pels carrers de cha-
monix, després de 40 hores de córrer nit 
i dia sense parar, vaig sentir com la gent 
cridava i aplaudia, vaig sentir com el mal 
i el patiment s’acomiaden de mi, vaig en-
trar a l’últim carrer i per fi veure’l per des-
prés traspassar-lo, l’arc del triomf.

a vegades em diuen que sóc un animal, 
però penso que és just aquest instint el 
que m’empeny a fer els somnis realitat.

 
eudald navarro
Corredor d’ultra resistència

en aquesta  
secció ParlareM 

D’un teMa 
D’actualitat

l’article del mes

L’esport
no té límits
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 Vine a coneixer el nostre nou espai

 Relaxa't...

    Autovia A-7 km 1148  
     Cambrils -Tarragona  
      Tel. 977 36 19 79 
    info@gardencort.com
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Donde el buen comer y el servicio se combinan.
Especialidad en carnes ecológicas a la brasa y

pescados ecológicos

Menú diario

C/ Drassanes, 7 Cambrils - 977364583

Av. de Reus, 18 · 43730 FALSET
T. 977 83 02 08

info@agoctavi.com - www.agoctavi.com

Servei a CAMBRILS - 615 492 399
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Vols que  

la teva  

fotografia  

sigui la  

portada del 

proper mes?

fes una foto  

de Cambrils a alta 

ressolució i penja-la  

al nostre facebook

Tots  
podreu  

votar

el dia 20 de cada mes 

 es tanquen els vots

és la teva  

la que + vots té?

concurs fotogràfic
LA TEVA 
CLÍNICA DENTAL DE 
CONFIANÇA A CAMBRILS

Plaça de la Constitució, 7
43850 CAMBRILS
t. 977 073 651
www.nuriagatnau.com
 

PROPERA 

OBERTURA

 JUNY

Especialistes en 
ODONTOPEDIATRIA, 
ORTODÒNCIA, ESTÈTICA 
DENTAL i IMPLANTS.
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Vols que  

la teva  

fotografia  

sigui la  

portada del 

proper mes?

fes una foto  

de Cambrils a alta 

ressolució i penja-la  

al nostre facebook

Tots  
podreu  

votar

el dia 20 de cada mes 

 es tanquen els vots

és la teva  

la que + vots té?

foto de   
 portada

el far verMell De caMbrils

concurs fotogràfic
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E X P E R I E N C E

publiSOMMELIERenoguia-mail-.pdf   1   05/02/16   13:02
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Tel. 877 44 22 22
www.jumplandaventura.com

No t’ho pots perdre!

Obert tot l’any
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S’oFereeiX noiA 
per CUidAr nenS 
AQUeSt eStiU. on-
dium, non sua auderib 

DeManDa 
laboral

S’oFereiX AdMiniStrA-
tiVA, noia de Cambrils amb 
16 anys d’experiencia per 
tasques d’oficina. AnGeLA 
699.324.500

SeñorA Se oFreCe para 
cuidar gentemayor o lim-
pieza hogar interna externa 
8eur/h. teL 632.263.825

oferta
 laboral

HoteL en CAMbriLS bus-
ca personal para tempora-
da. Cocina, restauración y 
recepción. se valoran idio-
mas, inglés, ruso, francés. 
Cv a direccion@hoteltheele-
ment.com

eMpreSA CoLAborAdo-
rA de iberdrola precisa per-

S’oFereeiX noiA 
per CUidAr nenS 
AQUeSt eStiU. on-
dium, non sua auderib 

sonal, su función será visitar 
clientes y ofrecer nuevas 
ofertas. visitas concertadas. 
mas info t. 977 978 946. 
info@sintelco.com

Se Venden UnoS LoCALeS 
1800m2 en carretra n-340 
km. 1143. 4500 metros de 
terreno. 650.000€. infor-
mación / t. 977 361 520

Se preCiSA CoCinero 
con experiencia para restau-
rante en miami playa. inte-
resado enviar curriculum a  
perimar2004@gmail.com

Se preCiSA perSonAL 
tienda de ropa en la Pine-
da. imprescindible idiomas. 
C.v aramjau2003@yahoo.es 
/ teL. 651.903.582

iMMobles 
Particulars

LLoGo ApArtAMent, 1ª 
línia de mar, vilafortuny. 
Parquing inclòs. temporada 
d’estiu. teL. 977 85 04 56

LA pinedA. alquilo Bar - 
restaurante a 75 mtrs de la 
playa. equipado totalmente, 
listo para abrir. teLF. 626 
672 776 

iMMobles 
Professionals

noU CAMbriLS. ¡¡OCa-
siÓn!!  Piso reformado, 3 
habitaciones, 1 baño, co-
cina independiente, salón-
comedor, ventanas de alumi-
nio, calefacción gas natural. 
65.000 euros.
teL. 652 440 407

CAMbriLS pAreLLAdA. 
¡OPOrtuniDaD! Piso 3 ha-
bitaciones, 1 suite, 1 baño, 
cocina con galería, salón-co-
medor con terraza. ventanas 
aluminio, calefacción. Con 
Parking incluido. 109.000 
euros. teL. 652 440 407

Urb. eLS AMetLLerS de 
ViLAFortUny, 4 dormito-
rios dobles, armarios empo-
trados, 3 baños, 1 baño en 

Busca
ofertes i demandes

i troba
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Habitación tipo suite, coci-
na de diseño independiente, 
espacioso salón comedor, 
garaje para 2 coches, bom-
ba de calor y a/a, placas 
solares, bomba para riego, 
cámara sanitaria para aisla-
miento humedad. amplias 
terrazas, jardín con cés-
ped artificial. 450.000€. 
FinCAS SeLLAréS. t. 977 
36 47 80

ViViendA en urb. Baronía 
de vilafortuny, salón-come-
dor, cocina equipada, sala 
de música, porche, terrazas, 
calefacción, aire acondicio-
nado, carpintería ext. alumi-
nio, doble acristalamiento, 
armarios empotrados, chime-
nea, parcela 452m2, garaje, 
bodega, amueblado, piscina. 
490.000€. FinCAS SeLLA-
réS. t. 977 36 47 80

ViViendA eSQUinerA urb. 
villajardín, de vilafortuny 
muy buen estado, totalmen-
te exterior. Cocina equipada, 
amueblado, suelo de tarima, 
calefacción, armarios empo-
trados, trastero-altillo. Jardín 
50m2. Zona ajardinada y 
piscina. 145.000€. FinCAS 
SeLLAréS. 977 36 47 80

ViViendA eSQUinerA en 
vilafortuny Parc. 220m2, 
cocina totalmente equipa-
da, armarios empotrados, 
calefacción bomba calor, 
a/a, alarma, porche con 
JaCuZZi, terraza, garaje. 
BuHarDilla, amueBla-
DO. en muy buen estado. 
220.000€. FinCAS SeLLA-
réS. 977 36 47 80

serveis
Professionals

JArdiner AUtÓnoM, serveis 
desbrossaments, podes, pal-
meres, neteja de finques i bos-
cos. ALbert 620 008 013

roSer ModiStA. arranja-
ment per a roba, confecció 
de Cortines, planxat de roba, 
servei de tintoreria i bugade-
ria. Professionalitat i expe-
riencia. teLèFon 977 363 
868.

AdieStrAMiento de pe-
rros y residencia canina. 
Prestamos servicio en toda la 
provincia. también servicio a 
domicílio. dAVid / teLéFo-
no 672.317.256

pAyASoS y MAGoS a DO-
miCiliO 120€. teLéFono 
649.835.081

téCniCo de ordenAdo-
reS. manteni    miento, lim-
pieza, virus, restaurar, re-
cuperar, formatear PC’s. 
todos los windows. Dani /
teL. 645.922.000 

reForMAS en Gene-
rAL. Fontanería, electrici-
dad, carpintería y aluminio.  
teLéFono 672 83 47 32

teCHoS, tAbiQUeríA, pla-
dur, yeso, divisorias, desmon-
tables. económico. t. 977 
089 809 - 667 818 833

Monto pArQUet, puertas, 
aislamientos acústicos, igní-
fugos, impermeabilizaciones.  
teLéFono 977 089 809 - 
667 818 833

pALetA bAJo CoSte. sol-
daduras, reformas, alicata-
dos, muros. teL. 977 089 
809 - 646 629 414

eMpreSA de JArdineríA, 
realizamos todo tipo de tra-
bajos. expecialidad en cés-
ped artificial. teL. 607 292 
432 - 691 447 052

varis

Se Vende pALA de pAdeL 
nueva para mujer modelo 
Black Crown Carbon addict. 
Precio 70€. GUStAVo / 
t. 676 811 340

veHicles

peUGeot 208 allure HDi 
115Cv 3 puertas negro. 6 velo-
cidades, volante deportivo piel 
con mandos, alarma, Control 
velocidad, limpialunas y lu-
ces automáticas, apoyabrazo y 
tapicería piel, navegador, sen-
sor aparcamiento, star&stop 
2013 - 30.000 km. 12.000€ 
t. 637 766 277 
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Paseo Marítimo Miami Platja - Tel. 977 811 438
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26

Relajate 
con nosotros

Ven a degustar
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C/ Ramon Llull, 29 Cambrils  T. 977 360 631
www.deflorenflor.es

Flors Ramón Abellà
Bodes i celebracions

Avd. Diputació 175- Cambrils
      T. 618 982 612

INTERNACIONAL
     Cafeteria - Bar
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bona estona



29per la

Les  8 diferències

8 Ingredients per una pizza

U TAAMPINYOT

PER TOI
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AFORM

AMOT

ATGEAT

M F C C P O I OQ P NL

T O I P E R I RL C AN

R E M T R B Q EU O VA

P R O U L M H NU E EA

T O U A D I B GO G GL

A F O R M A G AE T AT

T I M A T E Q MA O TU

T A U X A M I YN O TP

Passa una
bona estona

entreteniments

Les  8 diferències

8 Ingredients per una pizza
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R E M T R B Q EU O VA
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T I M A T E Q MA O TU

T A U X A M I YN O TP



30per la

què fer
agenda

deL 6 de MAiG  
AL 15 de JUny 

“sala àgora” 
(cambrils)

eXpoSiCiÓ 
artistes de cambrils

02 / 06 / 2016 
de 18.20 a 19.00 h  

ermita de la Mare  
de Déu del camí

ACte de LLiUrAMent
Dels xi PreMis literaris

deL 03 AL 05  
de JUny / 2016

espai firal 
(cambrils)

59A FirAMULtiSeCtoriAL  
i MerCAt MedieVAL

12 / 06 / 2016
De 08.00 a 14.00 h 

Patronat de turisme
triAtLÓ  
CAMbriLS 2016

LeS teQUeS de LA teCA
un tastet de 50 anys d’obres de teatre

01 i 02 / 06 / 2016
22.00 h. teatre 

del casal Parroquial  
de cambrils

ConCert JoVe FirA 2016
ghetto orquestra + Jouklass DJ

03 / 06 / 2016
Parc de  

nou cambrils  
a les 22.30H

niGHt rUnninG  
SerieS

11 / 06 / 2016
De 20.00 a 23.00 h 

Passeig Marítim  
de Ponent

eSCoLA de MúSiCA de CAMbriLS
adaptació de la bso d’el senyor dels anells

17 / 06 / 2016
19.30 h. teatre del  
casal Parroquial  

de cambrils. 

a Cambrils aquest juny?
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Promoció Econòmica

59a Fira
Multisectorial 

de Cambrilswww.firacambrils.com
Segueix-nos  a

VOLS SABER-NE MÉS?
Visita:

DESCOBREIX

NOVETATS!
LES

Exposició cotxes antics
   i motos  clàssiques

Mercat
 d'Artesans

Foodtrucks 
 & Circ

NIU (NEW)
 Projectes

Electrovermut
 i GIN & SWING

Aparador comercial de més de 35.000 m2


