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FeBrer 

queda prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta revista. 
els articles així com el seu contingut, el seu estil i les opinions 
expressades en ells, són propietat de navegant per cambrils.
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l’entrevista del mes

Cervantes
Ivan

pions del món i com que guanyo les 5 especials i la 
carrera em proposen anar a la segona prova, quan 
la condició era només una prova perquè em deixes-
sin la moto!! Doncs anem a la segona prova i també 
guanyem. el director de KtM espanya em va seure i 
em va dir: “Pujar al tren mai és fàcil, una vegada que 
estàs a dalt pots baixar sempre que vulguis, però el 
tren passa només una vegada a la vida”. És quan 
parlo amb el meu pare i decidim provar l’enduro. 
amb el resultat de què el primer any fem subcam-
pions del món. i així comença tot.

Què se sent al ser campió del món per primera 
vegada?
va ser el 8 d’octubre del 2005. en aquells moments 
vaig tancar els ulls, i em van passar petites fotogra-
fies dels meus inicis, lesions, bons moments, no 
tan bons i el patiment que hem passat, tot això 
resumint en un minut. i al moment m’abraço al 
meu pare a l’aconseguir aquest somni.

Que suposa per a tu anar al Dakar?
quan vaig guanyar el primer campionat ja hem 
demanaven anar al Dakar. Potser se m’ha jutjat 
per tardar molt anar al Dakar, però es ven fàcil, 
s’han de tindre els peus a terra. amb l’enduro em 
guanyava la vida i amb el Dakar encara no me la 
podia guanyar. He estat 14 anys de professional 
amb l’enduro i m’ha anat força bé. Perquè de-
cideixo anar el Dakar? a part de la proposta que 
hem fa l’equip Himoinsa racing team (fins ara 

ivan, què és per a tu una moto?
Hi ha molts adjectius però, és llibertat, és diversió... 
quan tinc un problema exterior, la moto m’ajuda a 
apartar-me, a pensar-ho, és la meva distracció, a 
part de la meva passió.

per què la moto i no el cotxe o no un altre esport? 
Qui t’inicia en aquest món?
el meu pare. a casa hi havia un garatge que no-
més hi havia rodes, bicicletes i benzina. i tot va co-
mençar en un: - anem a donar una volta en moto?, 
ara anem a un campionat provincial?, i veiem que 
tot això va bé, deix de ser una cosa d’oci per passar 
a ser una professió. amb el Pare ens uneix una 
mateixa passió.

motocròs o Enduro? Explique’ns el canvi
et respondre que l’enduro, però el motocròs 
m’encanta molt i ho segueixo fent (són els meus 
inicis). Però l’enduro m’ho ha donat tot. el canvi 
és a causa d’una lesió que vaig tindre a l’ombro 
el 2002 al circuit de bellpuig i és quan em reco-
manen estar en repòs durant 4 mesos, però evi-
dentment degut a la meva professió no podia estar 
parat i és quan començo a agafar una Honda del 
meu pare per anar amb els amics a falset, a fer es-
morzars,… i se’m donava molt bé fer trialeres. com 
que era pilot oficial KtM els hi demano una moto. 
la condició que em van posar és que anés a fer la 
primera prova del campionat d’espanya d’enduro. 
així que ens trobem a Pinell de brai amb molts cam-

5 vegaDes caMPió Del Món D’enDuro

aquest mes de Febrer, arribat del Dakar 
entrevistem al 5 vegades campió del món 
d’Enduro, ivan cervantes
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Cervantes
Ivan

no havia tingut cap proposta) i ara que la meva 
carrera esportiva d’enduro està finalitzant, perquè 
no embarcar-me amb un nou projecte, una nova 
il·lusió i sobretot una nova meta? Per un esportista 
d’elit és molt difícil any darrere any aixecar-se amb 
un nou propòsit.

Quin ha estat el millor i el pitjor moment 
d’aquest Dakar?
el millor moment la sortida d’”asunción”, va ser 
increïble, l’afició es va bolcar amb nosaltres, pell 
de gallina. fer 6è a l’etapa més difícil també m’ha 
omplert de satisfacció. el pitjor, l’endemà, l’etapa 
entre “san Juan” a “rio cuarto” va ser per mi el 
pitjor. l’abandonament, el moment helicòpter. en el 
Dakar Helicòpter significa, lesió o haver de dir adéu.

Que se sent en tindre una estrella al passeig de 
la Fama del motociclisme a Jerez? com et fa sen-
tir això de ser reconegut com un dels millors?
em va sorprendre per ser el primer off-roaD 
perquè fins al moment tots eren relacionats amb 
l’asfalt. quan m’ho van dir vaig dir, no pot ser!! va 
ser una cosa molt gratificant, no m’ho creia. Per 
mi tots els premis són importants perquè reco-
neixen la teva labor esportiva i vida professional.

Què et depara el Futur?
De moment descansar! tinc 2 setmanes per pensar 
que farem, el step by step per arribar a la prepa-
ració del Dakar 2018. el Mundial d’enduro no el 
farem, farem alguna cosa del nacional com a en-
trenament, ja que la preparació del Dakar comença 
a partir de maig – juny. també farem 2 o 3 proves 

part pErsonaL ;) 
Quines altres aficions tens?
realment m’agradaria tenir un hobbie, que no 
el tinc. a vegades agafo els meus gossets i me’n 
vaig a la muntanya a desconnectar una mica. 

Una pregunta que ens agrada molt, quina habi-
litat t’agradaria tenir i no tens?
ufff,…estaria bé tenir una vareta màgica i dir.…
ara sabràs cuinar, ara sabràs parlar idiomes, …

Que et fa riure i que t’emprenya?
em fa riure la gent que t’he molt sentit de 
l’humor. i m’emprenya el contrari, la gent arro-
gant i que no entén una puta merda, “ho pots 
posar tal qual”. Jo que volto molt em trobo 
amb algun personatge que li donaria calers 
perquè tanqui la boca, referint-me a això, a 
l’arrogància i prepotència.

a què dediques el teu temps lliure?
intento dedicar-li a la meva família. tinc 2 
nens, de 5 i 2 anys, i el poc que estic aquí 
intento estar amb ells.

Que t’agrada fer a cambrils?
la veritat és que tot. a cambrils ho tenim tot, 
platja, muntanya, un clima d’envejar i una 
bona gastronomia. em sento molt orgullós de 
viure a cambrils.

del mundial de raids, per tema de navegació, fer 
kilòmetres, i sobretot molts testos al Marroc.

Quina valoració fas d’aquesta edició del Dakar?
la valoració sempre ha de ser positiva. el ne-
gatiu t’ha de servir a nivell informatiu. sempre 
t’has de quedar amb el positiu. Positiu per mi, és 
que és el meu segon Dakar i he fet etapes molt 
bones. Dels errors s’aprèn.

ivan, per què el 25?
Doncs mira, és el número amb el qual guanyo 
el meu primer mundial d’enduro. l’any següent 
porto el número 1 (fa il·lusió) i tornem a guanyar 
el Mundial. Des de llavors sempre el 25. És cu-
riós que la meva mare em diu que el 25 sempre 
em portarà sort perquè és la data que vaig néixer.
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20 MINUTS SETMANALS
Entrenament personal individual.
Qualitat i resultats .

20 MIN

CAPACITAT CARDIOVASCULAR

UP%

SENSE EXCUSES
Primera sessió i 
assessorament gratuït

FREE

MÚSCULS MÉS FORTS
Intensi�ca els resultat del 
exercici .

100%

Aumenta el  metabolisme 
basal .

   
posem en forma ! Activa 

el teu cos i activa la teva vida 
Millora les articulacions. Adéu  al 

mal d'esquena. Reforça el “sòl pèlvic”.   
Estimula més de 310 músculs de forma 
simultània. Millora la força, resistència i 
potència. Millora velocitat i elasticitat.      

Promou la creació de col· lagen. Efectiu 
en les persones que pateixen 

fibromiàlgia. Reducció del greix i 
volum corporal. Eliminació de 

cel· lulitis. Apta per a totes 
les edats i nivells físics.

Rambla Jaume I, 27 CAMBRILS 
T. 977 78 65 16 - 669 79 05 06

COMPARTIM RESULTATS 
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Ens agrada l’Art  i ens agrada  dedicar aquest  espai a  un artista 
Cambrilenc.   SERGI MARGALEF  aquest mes aquest espai es per 
tu i per la teva  fotografia ! 

Racó Racó 

HORARI MUSEU D’HISTÒRIA DE CAMBRILS

Molí de les Tres Eres: Dissabte de 11-14 h. i de 17-20 h.  Diumenge i festius de 11-14 h.

 

Per més informació : 977 79 45 28

Vil·la romana de la Llosa: Dissabte de 11-14 h. i de 17-20 h.  Diumenge i festius de 11-14 h.

Torre de l'Ermita: Dissabte de 11-14 h. i de 17-20 h.  Diumenge i festius de 11-14 h. 

HORARI TRENS



10per la

primera

visita

gratuita



11per la

primera

visita

gratuita



12per la

DEgUstació i vEnDa DE  
FormatgEs, vins i cErvEcEs

 les barques, 5  43850 caMbrils
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Quantes classes de formatges teniu?
Més de 20 classes de formatges.

D’on precedeixen?
la majoria son francesos, però estem afegint 
formatges catalans.

teniu moltissimes cerveses.
si, es un producte amb molt de moviment, 
en tenim unes 40 marques i amb intenció 
d’ampliar, la majoria son catalanes.

i quines son les mes demanades?
la que més la Mula, una cervesa d’alcover.

el charles ens explica que el ví també està molt 
present en el seu negoci, -Disposem de vins ca-
talans i de la terra, intentem sempre que juguin 
molt bé amb el formatge-.

espai gastronòmic

El tamboret, un petit i gran 
local destinat a la degustació de 
formatges, vins i cerveses. situat  
al carrer les barques 5 desde  
fa 9 mesos.

avui inaugura la seva ampliació  
“al costat” situat com el seu nom
indica, al costat ;)

no ens hem volgut perdre  
questa festa i allà hem estat 
per veure i preguntar…
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l’aliment del mes
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la vitamina c no impedeix que agafem constipats 
però el consum de fruits amb alt contingut en vita-
mina c ens garanteix uns refredats menys forts i de 
menor durada. És per això que el seu consum a l’hi-
vern és del tot recomanable. una sola taronja ens 
aporta el 100% de vitamina diària que precisem.

no hem d’oblidar tampoc la importància que té 
aquesta vitamina com antioxidant en la preven-
ció de nombroses malalties degeneratives com 
la perduda de visió, l’aparició de cataractes, la 
hipertensió i problemes d’oïda.

tanmateix, les taronges són molt alcalines, aju-
den a depurar les toxines del corrent sanguini, 
eliminen l’àcid úric i fluïdifiquen la sang. són ri-
ques en bioflavonoides que posseeixen recone-
gudes propietats anticanceroses. s’ha vist que 
pot inhibir el creixement de certs tipus de cèl-
lules canceroses com les de mama o les de boca. 

Menjar taronges ajuda a millorar la circulació i prote-
geix contra l’infart. Disminueixen la pressió arterial i 
eviten la formació de coàguls en les artèries que seri-
en responsables de nombrosos accidents vasculars. 

contenen àcid fòlic (vitamina b9) necessari per al 
bon funcionament cel·lular així com el bon estat del 
cor i del sistema nerviós. seria bo incloure aquesta 
fruita a la dieta de les dones embarassades ja que 

CalOries 42 kCal.
aigua 85,7 gr.
greiXOs 0,2 gr.
sODi 1 mg.
POtasi 177 mg.
CarBOHiDrats 9,2 gr.
FiBra 2,2 gr.
PrOteÏnes 1 gr.
vitamina a 33,6 ug.
vitamina B5 0,37 mg.
vitamina B3 0,48 mg.
vitamina B9 38,7 ug.
vitamina C 50,6 mg.
CalCi 42 mg.
FerrO 0,4 mg.
FOsFOr 23 mg.
magnesi 14 mg.

la 
taronJa, 

DolÇa  
vitaMina c

lataronja
precisen àcid fòlic per assegurar el bon de-
senvolupament del fetus.

la seva riquesa en potassi, juntament amb 
el seu alt contingut en aigua i el seu baix 
nivell en sodi converteix a aquesta fruita en 
un aliment molt adequat en les dietes per a 
aprimar. les taronges tenen poques calori-
es, resulten molt diürètiquesi ajuden a elimi-
nar líquids de l’organisme, pel que són molt 
adequades per al tractament de l’obesitat i 
la retenció de líquids. 

recomanable en la menopausa ja que la vi-
tamina c ajuda a combatre les calors i altres 
alteracions d’aquest període.

nÚria ricomÀ mUntanÉ
Diplomada en nutrició

si són De teMPoraDa Millor…

l’aliment del mes
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ingrEDiEnts:
Escarola, canonges, radicchio (varietat de xicoira), 
alvocat, taronja, mangrana, pipes de gira-sol, nous, 
Formatge de burgos, oli d’oliva, sal, vinagre de 
mòdena

aquesta és una amanida que combina les fruites 
donant un resultat excepcional, carregada de 
vitamines, a més si teniu convidats aporta 
decoració pròpia a la taula... no us la perdeu!

Posem una base dels 
tres tipus d’enciam  
(venen bosses ja 
preparades). Pelem la 
taronja, mirant que no 
hi quedi gens de tel 
exterior de cada un dels 
grills i la disposem per 
la safata o plat. tallem 
l’alvocat en tires, el 
formatge fresc en daus, 
aquest ens aportarà una 
part de proteïna al plat.

Hi afegim les pipes de 
gira-sol, bocinets de 
nous i grans de man-
grana per sobre ben 
repartit i ja ho podem 
amanir al gust.

nota: en aquest cas 
la reducció de vinagre 
balsàmic combina molt 
be amb la taronja.

Dieta i salut 
amaniDa DE  
FrUits DE tarDor
n. ricomà
www.dietaisalut.com

ELaboració: 

977 791783           646550140
www.puertomaderocambrils.com

c  Drassanes, 31
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IMPRESSIÓ
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IMPRESSIÓ
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DeManDa 
laboral

chica bUsca trabaJo para 
limpiar, cuidar niños y plan-
char. ELEna 642.779.999 

sEñora sE oFrEcE para 
cuidar gente mayor o lim-
pieza hogar interna externa 
8eur/h. tEL 632.263.825 

oferta
 laboral

se precisa personal con expe-
riència para tiendas de moda 
en Cambrils y salou. interesa-
dos enviar Cv a rrhhqueens@
gmail.com

sE prEcisa pErsonaL tienda 
de ropa en la Pineda. im-
prescindible idiomas. enviar 
C.v a aramjau2003@yahoo.
es / tEL. 651.903.582.

EmprEsa coLaboraDora de 
iberdrola precisa personal, su 
función será visitar clientes y 
ofrecer nuevas ofertas. visi-
tas concertadas. más info al 
teléfono 977.978.946 / info@
sintelco.com.

iMMobles 
Particulars

LLogo apartamEnt, 1ª línia 
de mar, vilafortuny. Parquing 
inclòs. temporada d’estiu. 
tEL. 977 85 04 56. La pinE-
Da. 

sE vEnDEn Unos LocaLEs 
1800m2 en carretra n-340 
km. 1143. 4500 metros de 

terreno. 650.000€. informa-
ción / t. 977 361 520. 

iMMobles 
Professionals

mEtroFinQUEs. unifami-
liar adosada en vilafortuny, 
parcela de 210m2. 135m2 
distribuidos en 3 dormitorios 
dobles (1 tipo suite) amplio 
salón con salida al jardín. 
Cocina office, 2 baños y 1 
aseo. terraza y jardín privado 
con barbacoa. amueblada. 
garaje en planta 2 coches. 
215000 euros. tEL. 977 368 
618 

mEtroFinQUEs. unifamiliar 
adosada en vilafortuny. Plan-
ta baja: Cocina, lavadero y 
aseo. Habitación individual, 
salón-comedor con chime-
nea y salida al jardín. gara-
je 2 coches. Primera planta: 
Habitación doble suite (baño 
con hidromasaje). 2 habita-

Busca
ofertes i demandes

i troba
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ciones dobles, 1 baño. gran 
jardín esquinero. amuebla-
do. 275000 euros . tEL. 
977 368 618

noU cambriLs. ¡¡OCa-
siÓn!!  Piso reformado, 3 
habitaciones, 1 baño, coci-
na independiente, salón-co-
medor, ventanas de alumi-
nio, calefacción gas natural. 
65.000 euros. tEL. 652 440 
407.

piso nUEvo EiXampLE cam-
briLs. Piso luminoso de 
85m2, consta de una habi-
tación suite y 2 individuales, 
salón/comedor con salida a 
la terraza, 2 baños comple-
tos, 8 radiadores, ventanales 
con cámara de aislamiento, 
acabados de calidad. Posi-
bilidad parking y trastero. 
PreCiO 105.000€. t. 977 
361 624 - 636 065 107.

Ático viLaFortUnY. 175m2. 
Zona plusfresc, recien-
te construcción. 85m2 en 
planta y solárium de 85m2. 
Orientación perfecta, tie-

ne 3 habitaciones y 2 baños 
completos, salón/comedor con 
salida a terraza y al solarium, 
cocina independiente con ga-
lerí, calefacción y a/c. Parking 
20m2, trastero 10m2, zona 
ajardinada con piscina comu-
nitaria. PreCiO 179.000€. t. 
977 361 624 - 636 065 107

viviEnDa en urb. Baronía de 
vilafortuny, salón-comedor, co-
cina equipada, sala de música, 
porche, terrazas, calefacción, 
aire acondicionado, carpintería 
ext. aluminio, doble acristala-
miento, armarios empotrados, 
chimenea, parcela 452m2, 
garaje, bodega, amueblado, 
piscina. 490.000€. Fincas 
sELLarÉs. 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 ajardW piscina. 
145.000€. Fincas sELLa-
rÉs. 977 36 47 80.

viviEnDa EsQUinEra en vila-
fortuny Parc. 220m2, cocina 
totalmente equipada, arma-
rios empotrados, calefacción 
bomba calor, a/a, alarma, 
porche con JaCuZZi, terra-
za, garaje. BuHarDilla, 
amueBlaDO. en muy buen 
estado. 220.000€. Fincas 
sELLarÉs. 977 36 47 80.

sE vEnDE o sE aLQUiLa para 
todo el año casa en escun-
hau (valle de arán). tEL. 619 
111 800

serveis
Professionals

JarDinEr aUtónom, ser-
veis desbrossaments, podes, 
palmeres, neteja de finques 
i boscos. aLbErt 620 008 
013. 

rosEr moDista. arranja-
ment per a roba, confecció 
de Cortines, planxat de roba, 
servei de tintoreria i buga-
deria. Professionalitat i ex-
periencia. tELèFon 977 363 
868.

pULiDos Y abriLLantaDos, 
reformas integrales. t.  615 
680 642

paYasos Y magos a DO-
miCiliO 120€. tELÉFono 
649.835.081.

tÉcnico DE orDEnaDorEs. 
manteni    miento, limpieza, 
virus, restaurar, recupe-
rar, formatear PC’s. todos 
los windows. Dani / tEL. 
645.922.000 

aDiEstramiEnto de perros 
y residencia canina. Pres-
tamos servicio en toda la 
provincia. también servicio 
a domicílio. DaviD / tELÉFo-
no 672.317.256.

esPai  
Per a tu
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rEFormas En gEnEraL Fon-
tanería, electricidad, carpin-
tería y aluminio. tELÉFono 
672 83 47 32 

monto parQUEt, puertas, 
aislamientos acústicos, igní-
fugos, impermeabilizaciones.  
t. 977 089 809 - 667 818 833 

tEchos, tabiQUEría, pladur, 
yeso, divisorias, desmonta-
bles. económico. t. 977 089 
809 - 667 818 833

mUDanzas pErEz, servicios de 
mudanzas, montajes y trans-
portes. Opción de guardamue-
bles. servicio rápido y econó-
mico. tELF. 609 353 509.

EmprEsa DE JarDinEría, 
realizamos todo tipo de tra-
bajos. expecialidad en cés-
ped artificial. tEL. 607 292 
432 - 691 447 052

Jg rEFormas, cocinas, baños, 
alicatados, pladur, techos, man-
tenimiento de comunidades,… 
todo tipo de reformas. Presu-
puesto sin compromiso. Jose 
gonzalez /  t - 606 230 437

paLEta baJo costE. solda-
duras, reformas, alicatados, 
muros. tEL. 977 089 809 - 
646 629 41

C/ Frederic de Mompou, 3 
43850 - Cambrils  Tel. 977 368 618

metro�nques@live.com / www.metro�nques.com

- ESPECIALISTAS EN EL SECTOR BANCARIO

- FINANCIACIÓN DEL 100%

- TASACIONES Y ASESORAMIENTO GRATUITO EN EL MERCADO ACTUAL

- NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE INMUEBLES  POR EXCESO DE DEMANDA 

- SERIEDAD, COMPROMISO Y PROFESIONALDAD NUESTROS VALORES MÁS DIFERENCIADOS

3502

ingEniEría miKEnErgY
gEstión Y EnErgía

esPeCialistas en aHOrrO 
De energía meDiante 
gestiÓn energÉtiCa

informe inicial 
de los suministros gratuitos

Posibilidades de  
ahorro hasta el 30%

ideal: hoteles, campings, 
supermercados, restauración 

comercio y comunidades  
de propietarios

www.mikenergy.com
t. 877 059 987 · 607 947 449

info@mikenergy.com

serveis
Professionals
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La qualitat també està en el tracte

@rodabikecambrils

rodabikecambrils

rodabikecambrils.wordpress.com

La teva botiga de bicicletes al Port de Cambrils
C/ Pau Casals, 59 local 3 - 977794653

el drac descans

C/ Verge del Cami, 7
43850 - Cambrils

977 795 742
montsedediego-eldrac@outlook.es

matalasseria i complements per a la teva llar
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cccc
La qualitat i la con�ança en reproducció assistida

S’ha avançat 
molt en les tèc-
niques que per-
meten preservar 
la fertilitat.
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la fertilitat.
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Gastronomía Vasca 
en versión original

Restaurant - Asador - Sidrería

C/ Noguer, 1 BOTARELL - T. 977.826.412 – 722.309.501 Lunes cerrado

AMONAREN ETXEA
Exposición permanente 
de   Alberto Apellaniz

+
Calçots 

       

chuletón+

 25 calçots 

 Sidra o vino
 Postre

 Nuestro chuletón
 Romescu

 (2 pers. para compartir)

 35€ + iva

Ven  a  disfrutar  de nuestra 

genuina calçotada, la fusión

entre Euskadi y Catalunya. 

EUSKAL CALÇOT
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C/ Barques, 5 CAMBRILS
T. 636 137 687 - 977 36 18 85

info@sushihoshi.com sushihoshicambrils

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?

ParticiPa-Hi!
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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

ParticiPa-Hi!

Felicitats, adrian sarmiento

concurs fotogràfic
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SUSANA MALAGRIDA
Colegiada nº 1490
CLINICA DENTAL

Diplomada en Cirugía, Implantología y Periodoncia por la 
Universidad de Pittsburgh (U.S.A)

Titulada en Cirugía Implantologica por el Misch Implant 
Institute de Michigan (U.S.A)

Master en Cirugía y Periodoncia por la Universidad de New 
York (U.S.A)

Implant Fellow por el  Misch Implant Institute-Michigan (U.S.A)

Adjunto de Implantología por la Sociedad española Odontoes-
tomatologica de Implantes (S.E.I.)

Diplomada por el Jurado Europeo para la Implantología y 
Rehabilitación Oral (París)

Fellow and Diplomate of the International Congres of Oral 
Implantologist.

c  Miquel Planas 25, 3º
CAMBRILS 977 364 209
info@susanamalagrida.com
www.susanamalagrida.com

Clínica especializada en 
implantología, periodoncia, 
estética dental (carillas, coro-
nas sin metal, blanqueamien-
tos), ortodoncia (braquets 
estéticos de saphire, invisa-
lign), higienes bucodentales y 
sobre implantes.
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Passeig Francesc Macià 5 Cambrils T. 659 069 546

Nueva carta
con nuevos platos y

Más de 25 cervezas

Avda. Mas de Clariana, 63 Vilafortuny 977 378 389
ÀUREA Assessors d’Imatge

100% ORGÀNICA
ESTÈTICA I PERRUQUERIA
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1 mes
Anunciat

 GRATUÏT
TU

També

Servei a CAMBRILS - 615 492 399
Av. de Reus, 18 · 43730 FALSET

T. 977 83 02 08
info@agoctavi.com - www.agoctavi.com
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2MONS que caben 

en un espai .

la frescor de 
les coses noves 

i l’encant dels 
objectes viscuts.

Villa Paquita

2MONS 
decoració, idees i complements

c/verge del camí, 6 cambrils
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taLLEr DE carnEstoLtEs
retallant i pintant màscares amb conte inclòs

maUrE EL DinosaUrE 
espectacle infantil

19 DE FEbrEr
DE 2017

18.00 h. a la Parròquia 
 de sant Pere apòstol  

cambrils

què fer
agenda

DEL 17 DE FEbrEr  
aL 17 DE març 

de 20 a 22.00 h.  
sala àmbits del  

centre cultural

 “Un passEig pEr cambriLs” 
exposició

 “bEnvingUts a EgiptE” 
exposició de fotografia

DEL 02/02/2017 
aL 30/03/2017

20.00 h 
el Pati del centre  

cultural. cambrils

a Cambrils aquest febrer?

i moLt mÉs… mÉs inFormació aL patronat DE tUrismE i ELs DEpartamEnts 
DE L’aJUntamEnt DE cambriLs DE FEstEs, cULtUra, promoció Econòmica i JovEntUt

08 DE FEbrEr
DE 2017

20.00 a 21.00 h. 
Museu Molí de les  

tres eres

“JorDi sabatEr pi. Una viDa 
DEDicaDa a La rEcErca” 
exposició

 24 DE FEbrEr 
DE 2017

de 18.00 h 
biblioteca Municipal

cLUb DE LEctUra inFantiL 
comentarem el llibre “el zoo d’en Pitus”,  
de sebastià sorribas

22 DE FEbrEr / 2017
de 18 a 19 h 

biblioteca Municipal  
de cambrils
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a Cambrils aquest febrer?
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