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BARCELONA
Independència, 1
977 36 04 66
BORRÀS
Avda. Diputació, 79
VILAFORTUNY
T. 977 36 10 41
CAÑAS
Consolat de Mar, 70
T. 977 79 27 12
BESORA
Consolat de Mar, 60
T. 977 36 02 70
ESQUÉ
Avda. Josep Vidal i
Barraquer, 3
T. 977 79 17 02

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

SI ET VOLS
ANUNCIAR A LA
NOSTRA REVISTA…
615 029 939 · 637 766 277
Online: www.navegantpercambrils.cat
Contacte: info@navegantpercambrils.cat
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Disseny i maquetació: Anna Cirilo
Impressió: Arts Gràfiques Octavi SA
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Distribució gratuïta - Cambrils
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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Moda Home & Dona
Ens trobaràs al c/ St. Pere, núm 3 i núm 22, també a Joan Sebastián el Cano núm 33
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.
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.

Per més informació : 977 79 45 28

HORARI TRENS
per la
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Avui
entrevistem
a Xavi Savall
propietari de
Peixos Savall

Xavi, parla’ns una mica de la història de
Peixos Savall.
Es funda fa 70 anys, jo sóc la tercera generació. Els avis van començar, venen als pobles
propers, més endavant els pares van obrir una
petita botiga al C/ Pau Casals i segueixen venent pels pobles. Ens quedem sense espai i en
un local familiar decidim construïm la peixateria pròpia (Cala Victoria – Peixos Savall). La
Mare és qui va aixecar molt el negoci i jo vaig
ampliar amb la venda a l’Hoteleria. La “Belin”
també segueix al meu costat junt amb els nostres fills.

per la
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l’entrevista del mes

Xavi
Savall
Quin és el secret per tindre una oferta tant
amplia de peix fresc i de tot tipus?
Tenim peix per totes les butxaques. Comprem
peix fresc i directe a totes les llotges de Catalunya. A part, tenim compradors a Galicia, País
Basc i al Sud. També dos proveïdors molt importants a França tant a la vesant Mediterrània
com a l’Atlàntic.
Dins de la meva feina sóc molt exigent amb el
producte i estic molt pendent de l’oferta i demanda.
Com és un dia teu?
M’aixeco a les 05.30, a les sis soc a la peixateria controlant el peix que ha arribat i compro
el que cal per a l’endemà. Faig la parada amb
l’ajuda del meu equip i la resta preparen comandes pels Restaurants.
Hem vist que teniu plats precuinats, avui
per exemple no tenim res preparat per dinar.
Que ens recomanaríeu?
D’aperitiu seitons amb vinagre i salmó amb escabetx. De primer gambes al “ajillo” i de segon,
un bon pop amb patata i allioli. Si teniu companyia, podeu ampliar amb el nostre fumet de
peix i fer uns fideus rossos o arròs a banda.

a

Part
Personal ;)
Saps pescar?
(Riu) No! Però d’una manera molt divertida
ens explica que en un viatge a l’Amazones
ell i la seva dona van participar en un concurs de pesca. I van guanyar pescant piranyes!! La Belin va pescar la peça més
gran.
T’has marejat mai a dalt d’un Vaixell?
Si, sobretot quan es para i la mar es mou.
Que et fa riure?
Moltes coses, la meva dona que és una
alegria. Desconnecto amb el cine i certes
pel·lícules divertides.
Que t’emprenya?
El desordre.
Veiem que el treball t’ha omplert molt,
però trobes a faltar alguna cosa?
Deixar de treballar perquè fa molts anys! I
anar a la meva illa preferida (Formentera) i
no mourem d’allà!!

www.peixossavall.com
per la
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OCTUBRE

Mes del GATO

en

Sabemos que tu pasión son los gatos...
y la nuestra, la salud de ellos.

Hasta el 30 de Noviembre en
Clínica veterinaria Lagun,
estamos de campaña “MES DEL GATO”,
con descuentos de hasta el 30 % en
todas la actuaciones encaminadas a
mejorar su salud y calidad de vida.

No dejes pasar esta oportunidad,
presupuesto sin compromiso.

c València per
44, la977879 58 35 Urgencias 24 h. 615 415 675

Majestuós l’astre sol em dóna
la primera i càlida abraçada del dia,
tenyeix de suaus colors la mar amiga
i envaeix d’amor ànimes i VIDA.
Núria Ricomà

Totes les farmàcies
DE GUÀRDIA
EN AQUESTA APP

CAMBRILS

Cambrils Farmacias

Descarrega-la aqui

per la
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Quiosc
CambrilsMar 3 3

Et falta temps?
Et posem
en forma !

.
20 min

Premsa &
Degustació

by

Rambla Jaume I, 27 CAMBRILS

T. 977 78 65 16 - 669 79 05 06

Bec d'Or

c/ Tramontana, 2 - Cambrils
977 366 571 - 977 792 013

Entre tapas y tapas...

cervezas y cervezas

Passeig Francesc Macià 5 Cambrils T. 659 069 546

per la
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Millora la MEMÒRIA

No l’oblidis

No esperis
Quant abans comencis a posar la teva
ment en forma, millor, no esperis,
guanya temps al temps.
Aprendre coses noves és una bona
manera de començar a exercitar la ment,
la lletra d’una cançó, un poema... Aprendre un esport nou, un idioma... amb
aquesta senzilla fórmula ompliràs la teva
ment d’estímuls i de motivació.

ASOLEIX REPTES
Tracta d’innovar al teu dia a
dia, no et limitis a fer el mateix
com si estiguesis programat.
Les noves iniciatives generen noves conexions
neuronals.

Cultiva les teves relacions.
Sentir-se acompanyat, tindre una vida
social plena y activa protegeix el cervell
segons diuen diferents investigacions
publicades en llibres i revistes de
neuropsicologia. També s’han fet estudis
que comproven que només una persona
de cada 20 que vivien acompanyats va
desenvolupar demència durant els tres
anys que va durar la investigació. Per el
contrari, sentir-se sol augmenta fins un
2,5% les probabilitats de desenvolupar-la en el mateix període que va durar
la investigació.

Claus
per activar-la.
Segueix aquestes pautes per
recordar millor les coses quotidianes.
Presta atenció. D’aquesta manera
enfoques només els estímuls que t’interessen d’entre tots els que reps. Per tant
els registres. (és la clau per tindre i
recuperar records).
Ordena les dades. T’ajudarà arribar a la
informació que necessites d’una manera
més ràpida i clara.
Associa coses entre sí. Vincular dades es
una bona forma, ja que unes et portaran
a recordar altres.
Dona sentit a la informació. Això seria el
contrari de ficar-ho en el “calaix desastre”. Quan més significat donis a les
coses, més fàcil et resultarà recordar-les.
Crea imatges mentals. Son de gran
utilitat a l’hora d’intentar recordar, tracta
de visualitzar la informació de la imatge
que mentalment has creat.
I com en tot, la constància! sigues constant per poder beneficiar-te de bons
resultats.

per la
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Ens
identifiquem
amb els nostres
plats creatius

Bec
En quin any obriu les portes del
Restaurant?
El 1989, a principis d’any.
Quin tipus de cuina proposeu?
Proposem una cuina de mercat, la base de
treball és el menú diari. Tant migdia com nit.
La resta és carta, carns i peixos frescs. Ens
identifiquem amb els nostres plats creatius.
Recomanem un primer i un segon de la
vostra carta.
De primer qualsevol carpaccio o tàrtar. En
tenim de vedella, tonyina i fins i tot de peix

Restaurant Bec d’Or
Cuina DE MERCAT
Av. Riera de
Riudecanyes, 5
43850 Cambrils
T. 977 79 20 13
per la
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el restaurant del mes

restaurant

d’Or
espasa (boníssim!). I de segon un dels nostres plats de peix.
Quin valor li doneu a les crítiques?
D’entrada te les has d’escoltar i sempre valorar el que el client pensa. Particularment
estem agraïts amb el client que tenim.
Us heu plantejat mai canviar de feina?
El Josep respon que no, i la Lourdes tampoc,
i fins hi tot afirma que la cuina l’apassiona.
Recomaneu-nos un restaurant i que no
sigui el vostre.
Tenint en compte que la Lourdes és vegetariana, ens expliquen el tracte exquisit que
sempre ha tingut el restaurant Can Bosch
amb ells. Expliquen també que els hi agrada
molt com cuinen.

La recepta
SUPREMA DE LLUÇ
AMB NIU DE CARABASSÓ
Per a 4 persones
- Una suprema de lluç sense espina ni pell
- 2 Espàrrecs verds
- 1 Tomàquet fresc laminat sense pell
- Formatge de Cabra
- ½ Carabassó laminat
- Oli d’Oliva
- Sal especiada
- Gamba vermella neta

Preparació:
Col·loquem el Carabassó a la base. Seguidament col·loquem al seu damunt la Suprema de Lluç, els espàrrecs, la làmina de
tomàquet i el formatge de Cabra. Una gota
d’oli i es tanca el farcellet. Posem el forn 10
minuts a 180 graus. Retirem i a continuació fiquem les gambes pelades i un rajolí
d’oli. Tornem a ficar-ho al forn 3 minuts i
emplatem. Posem la sal un cop cuinat
i una última gota d’oli. I a part, opcional,
acompanyar amb un fons de salsa vegetal.
Temps de cocció:
Temps 30 minuts aproximadament.

www.restaurantbecdorcambrils.es
per la

13

per la

14

DIETA I SALUT
NIUS DE TALLARINES
AMB GAMBES I
CARABASSÓ
N. Ricomà
www.dietaisalut.com

Ingredients:
Tallarines amples, carabassó,
gambes, alls, oli, sal i pebre vermell
dolç (o picant, a qui li agradi)

Elaboració:
Per una banda bullim la pasta al dente
tal com ens mostra
l’envàs (dependrà
els minuts del gruix
que tinguin).
En una paella antiadherent fem les
gambes a la planxa,
amb sal i sense oli i
les reservem
En una altra paella
hi posem els alls,
l’oli i li donem dos
tombs. Hi afegim

les gambes pelades
que ja teníem cuites
i un polsim de pebre
vermell en pols.
Dos tombs més i ja
estarà.
Hi afegim les tallarines que ja teníem al
dente per escalfar-les
abans de servir-ho.
I ara li afegim una
mica de carabassó
cru tallat a 1 mm.
que al ser tan primet
no cal ni coure’l.

c Drassanes, 31
www.puertomaderocambrils.com

977 791783

646550140

per la
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l’aliment del mes

UNA DOLÇA
DEPURACIÓ:
EL RAÏM

el

raïm

El raïm a més de ser un aliment molt complet, té
una qualitat que el fa excepcional: la capacitat
depurativa del nostre organisme. És per això que
s’utilitza en cures de depuració.

altra banda conté una gran quantitat de
sucres d’absorció ràpida, la qual cosa està
molt indicada en cas d’astènia o fatiga de
tardor, però també s’ha de tenir en compte en cas de tenir diabetis.
El seu contingut en bioflavonoides protegeixen els vasos sanguinis, prevé
l’arteriosclerosi i ajuda al nostreorganisme en cas de reumatisme, artritis reumatoide, malalties hepàtiques i hipertensió
arterial. 50 gr. de raïm al dia és suficient
per a obtenir beneficis anticancerosos.

El seu efecte desintoxicant es deu al fet que alcalinitza el sistema digestiu, afavoreix l’equilibri de la
flora bacteriana, estimula el funcionament dels ronyons, el fetge i els intestins, és a dir, de tots els òrgans que s’encarreguen de l’eliminació de residus.

El resveratrol, és el bioflavonoide que en
aquest sentit ha demostrat tenir més poder
anticancerós. La varietat que el conté en més
quantitat és el raïm negre, com la Pinot Noir.

És altament depurativa i adequada per expulsar les
toxines acumulades a l’estiu. Així preparen el nostre
organisme per la tardor. Però no tothom està disposat
a fer una cura de dos o tres dies a base de menjar
tan sols un quilo de raïm al dia. Per tant també es pot
substituir una menjada per uns 250 g. de raïm i fer la
resta amb aliments suaus.

CALORIES	
GREIXOS	
SODI	
POTASI	
CARBOHIDRATS	
FIBRA	
PROTEÏNES	
VITAMINA A	
VITAMINA B1
VITAMINA B6
VITAMINA C
CALCI	
FERRO
FOSFOR	
MAGNESI	

Sortint de l’estiu, la nostra pell ha estat exposada a grana quantitats de radiacions solars, i es en aquest punt
on el poder antioxidant del raïm, sobre tot el contingut
a la seva pell, pot ajudar a recuperar la salut cutània ,
a minimitzar els danys i a evitar que el deteriorament
de la nostra pell progressi.
Conté totes les vitamines del grup B i és rica en minerals, sobre tot de potassi de gran efecte diürètic. Per

69 kcal.
0,3 gr.
2 mg.
192 mg.
16,1 gr.
1,6 gr.
0,7 UI.
73 mg.
0,09 mg.
0,11 mg.
10,8 mg.
18 mg.
0,51 mg.
20 mg.
9 mg.

si són de temporada millor…
per la
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EXPERIENCIA
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CALIDAD

MULTISERVICIOS

14-16
CAMBRILS
OCTUBRE ENTRADA AL
2016 PAÍSDELVI

7 a mostra de vi i gastronomia
al parc del pescador

per la
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ofertes i demandes

S’OFEREEIX NOIA PER
CUIDAR NENS AQUEST
ESTIU. ondium, non

S’OFEREEIX NOIA PER
CUIDAR NENS AQUEST
ESTIU. ondium, non

sua

sua

Busca
i troba
auderib

untre,

oferta
laboral

Chica busca trabajo para
limpiar, cuidar niños y planchar. Elena 642.779.999
Señora se ofrece para

cuidar gentemayor o limpieza hogar interna externa
8eur/h. Tel 632.263.825
S’OFEREIX
ADMINISTRATIVA, noia de Cambrils amb

16 anys d’experiencia per
tasques d’oficina. Angela
699.324.500

per la
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untre,

immobles
particulars

SE PRECISA COCINERO con

Alquilo Bar - Restaurante

experiencia para restaurante
en Miami playa. Interesado
enviar curriculum a perimar2004@gmail.com.

a 75 mtrs de la playa. Equipado totalmente, listo para
abrir. Telf. 626 672 776.

Hotel en Cambrils busca

Demanda
laboral

auderib

personal para temporada.
Cocina, restauración y recepción. Se valoran idiomas,
inglés, ruso, francés. CV a
direccion@hoteltheelement.
com.
SE PRECISA PERSONAL tienda de ropa en La Pineda. Imprescindible 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.
Visitas concertadas. Más info
al teléfono 977.978.946 /
info@sintelco.com.

Llogo Apartament, 1ª línia
de mar, Vilafortuny. Parquing
inclòs. Temporada d’estiu.
Tel. 977 85 04 56. La Pineda.
Se venden unos locales

1800m2 en carretra N-340
Km. 1143. 4500 metros de
terreno. 650.000€. Información / T. 977 361 520.

immobles
professionals
NOU CAMBRILS. ¡¡OCASIÓN!!

Piso reformado, 3 habitaciones, 1 baño, cocina inde-

calefacción, aire acondicionado, carpintería ext. Aluminio, doble acristalamiento,
armarios empotrados, chimenea, parcela 452m2, garaje,
bodega, amueblado, piscina.
490.000€. Fincas Sella-

Roser Modista. Arranjament per a roba, confecció
de Cortines, planxat de roba,
Servei de tintoreria i bugaderia. Professionalitat i experiencia. Telèfon 977 363 868.

rés. T. 977 36 47 80.

PAYASOS Y MAGOS A DOMICILIO 120€. Teléfono
649.835.081.

Urb.
Villajardín, de Vilafortuny
muy buen estado, totalmente exterior. Cocina equipada,
amueblado, suelo de tarima,
calefacción, armarios empotrados, trastero-altillo. Jardín
50m2. Zona ajardW piscina.
145.000€. Fincas Sella-

Vivienda esquinera

pendiente, salón-comedor,
ventanas de aluminio, calefacción gas natural. 65.000
euros. Tel. 652 440 407.
CAMBRILS

PARELLADA.

¡OPORTUNIDAD! Piso 3 habitaciones, 1 suite, 1 baño,
cocina con galería, salón-comedor con terraza. Ventanas
aluminio, calefacción. Con
Parking incluido. 109.000
euros. Tel. 652 440 407.
Urb. Els Ametllers de Vilafortuny, 4 dormitorios

dobles, armarios empotrados, 3 baños, 1 baño en Habitación tipo suite, cocina
de diseño independiente,
espacioso salón comedor,
garaje para 2 coches, bomba de calor y A/A, placas
solares, bomba para riego,
cámara sanitaria para aislamiento humedad. Amplias
terrazas, jardín con césped artificial. 450.000€.
Fincas Sellarés. T. 977 36
47 80
Vivienda en Urb. Baronía

de Vilafortuny, salón-comedor, cocina equipada, sala
de música, porche, terrazas,

rés. 977 36 47 80.
Vivienda esquinera en Vilafortuny Parc. 220m2, cocina
totalmente equipada, armarios empotrados, calefacción
bomba calor, A/A, alarma,
porche con JACUZZI, terraza, garaje. BUHARDILLA,
AMUEBLADO. En muy buen
estado. 220.000€. Fincas

TÉCNICO DE ORDENADORES.

Mantenimiento, limpieza, virus, restaurar, recuperar, formatear PC’S. Todos los windows. Dani /Tel. 645.922.000
ADIESTRAMIENTO de perros
y residencia canina. Prestamos servicio en toda la provincia. También servicio a
domicílio. David / TELéfono
672.317.256.

espai
per a tu

Sellarés. 977 36 47 80.
Se Vende o se alquila para

todo el año casa en Escunhau (Valle de Arán). Tel. 619
111 800

serveis
professionals
JARDINER AUTÓNOM, serveis
desbrossaments, podes, palmeres, neteja de finques i boscos. Albert 620 008 013.

per la
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Techos, Tabiquería, pladur,
yeso, divisorias, desmontables. Económico. T. 977 089

serveis
professionals
S.A.T. ELECTRODOMÉSTICOS.

Servicio técnico de proximidad. Profesionalidad y justo
precio. Su técnico de confianza. TODAS LAS MARCAS. TEL. 610645199

809 - 667 818 833
Empresa

de

Jardinería,

realizamos todo tipo de trabajos. Expecialidad en césped Artificial. Tel. 607 292
432 - 691 447 052
Mudanzas Perez, servicios

de mudanzas, montajes y
transportes. Opción de Guardamuebles. Servicio rápido
y económico. Telf. 609 353

Monto Parquet, puertas,
aislamientos acústicos, ignífugos, impermeabilizaciones.

509.

T. 977 089 809 - 667 818 833

JG Reformas, cocinas, baños,

Reformas en General Fon-

tanería, electricidad, carpintería y Aluminio. Teléfono
672 83 47 32

Paleta bajo Coste. Soldaduras, reformas, alicatados,
muros. Tel. 977 089 809 -

alicatados, pladur, techos, mantenimiento de comunidades,…
Todo tipo de reformas. Presupuesto sin compromiso. Jose
Gonzalez / T - 606 230 437

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

Casa en alquiler,
días, fines de
semana...

Piscina y barbacoa
Cerca de la playa,
ideal para grupos y
fiestas privadas.
Capacidad 8-10 personas
Anna Tel. 645 504 004

per la
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Carnes
de Calidad

N-340

MERCASA

Parking
gratuito

CAP
CAMBRILS

Ayuntamiento

C/ de les tres eres, 5 -7 Tel. 977 791 375 CAMBRILS

Mantenimiento de

jardines
Todo tipo de

podas

Jardinería

CUENCA

Fitosanitarios
Comunidades

- Sistema de detección de plagas que afectan a árboles y plantas.
- Abonado ( para garantizar un crecimiento sano y adecuado de las plantas )
- Sega de césped.
- Tratamiento fitosanitario ( saneo de plantas enfermas )
- Eliminación de malas hierbas.
- Control y programación de riego automático.
- Supervisión, reparación e instalación de césped artificial.
- Revisión sistemas de riego.
- Tratamientos fitosanitarios generales y específicos.
- Plantaciones de plantas de temporada.
- Poda del arbolado durante todo el año , adaptada a las
diferentes especies.

Presupuesto sin compromiso

Tel 657.635.460
per la
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l’article del mes
Com ha
evolucionat
l’obstetrícia en
els darrers anys?

L’ecografia 3D/4D
Fins fa uns 30 anys al fetus no se’l tenia en
compte. Amb la introducció de l’ecografia
i la visualització del fetus durant l’embaràs,
hem passat de determinar la posició fetal mitjançant maniobres externes a poder estudiarne amb detall l’anatomia i la fisiologia.
L’ecografia avui en dia, constitueix una extensió dels nostres sentits que ens permet veure
el que succeeix durant l’embaràs, i ha estat
l’element bàsic sobre el qual s’han desenvolupat les tècniques de diagnòstic prenatal i
control del benestar fetal que existeixen avui
en dia.
Aquests factors han permès als pares un reconeixement menys abstracte del seu futur
fill, i des del punt de vista mèdic, la importància del fetus com a pacient.
En els darrers temps la tecnologia de
l’ecografia 3D/4D, que fins fa poc només
es feia servir per a ajudar en el diagnòstic
d’anomalies fetals, s’ha popularitzat molt entre les parelles embarassades, ja que s’ha vist
que millora la vinculació materno-fetal.

és una
experiència
única i
inoblidable
És per això que l’ecografia 3D/4D és
una experiència única i inoblidable per
a totes les parelles que esperen ansioses conèixer al seu nadó i imaginen com
serà.
L’ecografia 4D permet visualitzar al nadó
en volum (3 dimensions) i moviment en
temps real, i és una excel·lent oportunitat per a veure el teu nadó abans que
neixi. El millor moment per a realitzar-la
és entre les setmanes 28 i 32 d’embaràs.
Dr. Albert Guarque, especialista
en Diagnòstic Prenatal a CONCEPTUM

www.conceptum.es
per la
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centre de iogA
Xalet del Bau, 8 - Cambrils
Tel. 600 22 87 32

info@equilibri-ioga.cat
www.equilibri-ioga.cat

Servei a CAMBRILS - 615 492 399

Av. de Reus, 18 · 43730 FALSET
T. 977 83 02 08
info@agoctavi.com - www.agoctavi.com

per la
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C/ Noguer, 1 Botarell - Tel. 977.826.412 – 722.309.501 Lunes cerrado

AMONAREN
ETXEA
Restaurant - Asador - Sidrería

Exposición permanente de Alberto Apellaniz

Menú sidrería
Chorizo a la sidra.
Tortilla bacalao.
Bacalao frito con
pimiento verde.
Chuletón, 600-800gr.
Sidra ilimitada.
Postres vascos.
Pan, sidra (opción
vino)

35€ /pers.

Cenas de empresa, eventos, cocina de temporada y de mercado.
la 27
En Temporada Euskalcalçot (Calçot per
+ chuletón)

10%

Descuento

reuniones

Tuppersex

NUEVO
sex shop
gran local
discreto

luminoso

miles de artículos

20 años de experiencia

per la
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eróticos

c/Ramón llull,32

cambrils

El Conte d’en Pep
Vive antes de morir / Parte 2

… de tal manera que pudiera dejar esa relación, y por ello mientras durase sentir que
es absolutamente sincera.
Dejar de lado la banalidad y disfrutar de la
belleza de la diferencia, dejar la superficialidad para navegar las personas.
Pensé en mi ligereza en la vida, y las veces
que he sentido que iba a desaparecer, en
esos momentos me alegraba por llevarme
gran cantidad de experiencias vividas, y
aunque había sido previsor esforzándome
en ahorrar no había dejado de invertir en el
presente pensando en el futuro.
Dedique años a construir una preciosa
casa, cuando la terminé la cambié por una
maleta, ya me encerraré entre 4 paredes
cuando me visite la parca.

Quizás no haya sido un gran trabajador
o empresario, pero no pretendo que mi
huella sea material, prefiero dejar mis palabras y reflexiones y con ello sacudir las
conciencias.
A veces las personas que más me quieren
me han demostrado que se sentían orgullosas de tenerme cerca no por mis logros,
sino por mi libertad y mi felicidad. Por eso
no tendré muchos amigos pero si los mejores.
Por último hace poco descubrí el placer de
viajar solo, que por cierto en mi experiencia
cruzando Europa no me sentí nada solo.
Por todo ello, vive antes de morir, encuentra en la normalidad el ser extraordinario
que eres.
Pep Camacho

info@sushihoshi.com sushihoshicambrils

C/ Barques, 5 CAMBRILS

T. 636 137 687 - 977 36 18 85
per la
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c Miquel Planas 25, 3º

CAMBRILS 977 364 209
info@susanamalagrida.com
www.susanamalagrida.com

Clínica especializada en
implantología, periodoncia,
estética dental (carillas, coronas sin metal, blanqueamientos), ortodoncia (braquets
estéticos de saphire, invisalign), higienes bucodentales y
sobre implantes.

SUSANA MALAGRIDA

CLINICA
DENTAL
Colegiada nº 1490

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 Odontoestomatologica 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.
per la
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PARTICIPA-HI!

Felicitats, Ana Sánchez per la
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PIZZA 100% TRADICIONAL ITALIANA
AL HORNO DE LEÑA

ssa

ls, 49 -

CAM

BR

pizza

8,50€
bebida

Gran variedad de ensaladas y pastas.
Cenas de empresa, comidas por encargo y celebraciones
per la
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agenda

què fer

a Cambrils aquest octubre?

cursa solidària Síndrome mmb
“El Camí de la solidaritat”
FINS AL
21 OCTUBRE
Espai “El Pati”
Cambrils

EXPOSICIÓ: “ESPAIS DE MEMÒRIA”

L’Arxiu vist per un fotògraf: Ramon Cornadó

XX BIENNAL D’ART
CONTEMPORANI CATALÀ 2016
02 d’octubre
de 12 a 18 h
al Parc dels
pescadors

dEL 14 AL
16 D’OCTUBRE
Parc del Pescador
Durant tot el dia

10è ANIVERSARI de LA
LLAR MARIA DOLORS MEDINA

per la
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FINS AL
04 oCTUBRE
Sala Àgora

a partir 15.00 h

2N JAZZ AL PARC & “FIDEUJAZZ” POPULAR
8a Mostra Internacional de Jazz & Blues Cambrils

cicle de concerts de tardor
Quartet Mèlt, grup vocal jove

16 d’octubre
a les 18.00 h
Plaça de l’Església de
Sant Pere de Cambrils

01 d’0ctubre
18.00 h
Passeig
Mirarmar

09 d’octubre
a les 19.30 h
Cripta de l’ermita
Cambrils

Cambrils entrada al país del vi
7a Mostra de vi i gastronomia

15 d’octubre
A la llar d’Infants
C. de la Mineta, 3
Cambrils

cicle de teatre familiar
“diumenges al teatre”
Cia. Les Bianchis presenta “Les supertietes”

i molt més… Més informació al Patronat de Turisme i els Departaments
de l’Ajuntament de Cambrils de Festes, Cultura, Promoció Econòmica i Joventut

per la
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