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

PIZZA 100% TRADICIONAL ITALIANA
AL HORNO DE LEÑA

8,50€

pizza

bebida

Pau  Cassa ls ,  49  -  CAMBRIL
S
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C/ Balears, 13 local 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

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
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avui  
entrevisteM  

a Yolanda 
aYsa

la Yolanda va estudiar a la universitat rovira i 
virgili de tarragona i està formada com a psico-
terapeuta gestàltica, va crear el centre de salut 
“aÏna salut i BEnEstar”, un centre situat a 
vilafortuny on col·laboren 13 especialistes amb 
diferents àmbits de la salut. 

per què vas decidir estudiar psicologia?
als 18 anys, bàsicament per entendrem a mi, als altres 
i les relacions familiars. M’intrigava el comportament 
de la gent i buscava trobar respostes.

per què obrir un centre multidisciplinari?
Per poder oferir diferents camins  per arribar a la 
salut i per mantindre-la.

amb quins serveis compteu al centre?
Psicoteràpia, tant individual com de parella i fami-
liar. logopèdia, reforç escolar per ajudar als nens 
amb dificultats d’aprenentatge. Homeopatia, acu-
puntura, Massatges, fisioteràpia, ioga (també per 
embarassades i per a nens),tai chi, Pilates , Min-
dfulness i cursos de cuina saludable.  

Es car anar al psicòleg?
Depèn de com ho vegis, de vegades invertim diners 
en evadir-nos dels problemes (sortint de copes,....) 
en comptes d’afrontar-los i buscar-hi solucions. qui-
na creus què és millor inversió?
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  a

xa, canviant i sovint, contradictòria. la societat 
d’avui en dia ens ofereix moltes possibilitats i 
molts canvis, que són cada vegada més ràpids. 
l’esser humà busca “seguretats” i li costa gesti-
onar la incertesa  que tantes possibilitats , canvis  
i contradiccions li produeixen. Podem dir que li 
costa gestionar la seva llibertat i prendre les deci-
sions “adequades”. el procés de psicoteràpia pot 
acompanyar i donar eines per disminuir aquest 
nivell d’angoixa.

Funcionen les teràpies de parella?
sí, sempre i quan els dos membres de la parella 
estiguin disposats a veure la seva part de respon-
sabilitat davant de les dificultats i a poder fer petits 
o grans canvis. Han d’estar motivats i la motivació 
és l’amor que, de vegades , queda ensorrat a sota 
dels disgustos , enfados  i  pors. quan aquests es 
gestionen la parella pot tornar a connectar amb 
la seva estimació i per tant, reconduir la relació.

Quina opinió tens de les xarxes socials? Ens 
apropen o ens allunyen?
Depèn del us que se’n faci. ens poden apropar 
si les utilitzem com un complement a la interac-
ció, però si fem un ús abusiu d’elles i les utilitzem 
com un substitut, llavors la relació es pot tornar 
superficial i perdre qualitat, profunditat... i fins i tot 
allunyar-nos. lo interessant es prioritzar, la relació 
“cara a cara” o almenys, telefònica, sempre que 
sigui possible. 

l’entrevista del mes

Aysa
Yolanda

Hi ha gent que realment no té cap problema 
però li agradaria conèixer-se millor. Existeix al-
guna teràpia adequada?
no necessàriament has de tindre un problema greu 
per anar a consulta. De vegades la persona el que 
vol es optimitzar els seus recursos i sentir-se millor, 
assolint les seves metes. en aquest cas pot ser de 
gran utilitat la teràpia gestalt. aquesta teràpia està 
centrada en el moment present de la persona i ens 
ajuda a conèixer  tant els nostres punts forts com 
els febles, acceptar-los i treballar-los. també ens fa-
cilita la gestió de les emocions a l’hora de prendre  
decisions.

Quins són els problemes psicològics més fre-
qüents amb els que et trobes?
Jo crec que en aquests moments les crisis d’ansie-
tat, les depressions, l’insomni i els conflictes, ja si-
guin de família, de parella o laborals.

pot un psicòleg ajudar algú que no vol ser aju-
dat?
la meva opinió és que un psicòleg és com un entre-
nador, de manera que té una part de responsabilitat 
important, però no tota. Per tant, si el pacient no 
està d’acord en col·laborar és molt difícil avançar.

per què tanta gent necessita ajuda psicològica?
Jo crec que la societat és cada cop més comple-



8per la



9per la

CAMBRA DE LA
TARDOR

La persiana, no del tot tancada, com

G
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un espai que es reté de caure a terra,
no ens separa de l’aire. Mira, sobren
trenta-set horitzons rectes i prims
però el cor els oblida. Sense enyor
se’ns va morint la llum, que era color
de mel, i ara es color de poma.
Que lent el món, que lent el món, que lenta
la pena per les hores que se’n van
de pressa. Digues, te’n recordaràs 
d’aquesta cambra

 “Me l’estimo molt.
Aquelles veus d’obrers - Què son ?”

  Paletes:
Manca una caça a la mançana.

“Canten,
i avui no els sento. Criden i riuen,
i avui que callen em fa estrany.”

Que lentes
les fulles roges de les veus, que incertes
quan vénen a colgar-nos. Adormides,
les fulles dels meus besos van colgant
els recers del teu cos, i mentre oblides
les fulles altes de l'estiu, els dies
oberts i sense besos, ben al fons
el cos recorda: encara
tens la pell mig del sol, mig de la lluna.
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nostres
Serveis
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Els 
nostres
Serveis

L'exercici físic i un adequat enfortiment dels 
músculs són, sens dubte, de gran eficàcia. 
Cal, però, treballar a poc a poc, realitzant un 
exercici suau i de manera gradual.
El mateix passa amb la gent d'edat avança-
da, és important tonificar i enfortir els 
músculs, mantenir la mobilitat de les articu-
lacions per estar en forma i més saludables, 
i així reduir les possibilitats de caure.
Al centre tenim una persona de 91 anys que 
després de 2 operacions de genolls ens 
afirma els beneficis de l'electroestimulació.
 
 

Cal treballar la musculatura

Millora la circulació

l’Electroestimulació

La fibromiàlgia 
És una condició crònica i complexa que 
causa dolor generalitzat no articular, un 
esgotament profund, i també una varietat 
d'altres símptomes. El dolor i la sensibilitat 
tendeixen a anar i venir, i se senten a tot el 
cos. Molt sovint, les persones que pateixen 
aquesta malaltia tenen dificultats per 
dormir. El diagnòstic es realitza mitjançant 
una revisió mèdica exhaustiva i es caracte-
ritza per una sensació dolorosa a la pressió 
d'uns punts sensibles específics.
La fibromiàlgia és una malaltia crònica per 
a la qual, actualment, no existeix cura. Això 
no obstant, sí que existeixen una sèrie de 
mesures que han demostrat millorar, en 
moltes ocasions, la qualitat de vida 
d'aquests malalts.

S'ha demostrat que la gent que pateix 
fibromiàlgia i fa ús de l'electroestimulació, 
veu millores en la seva qualitat de vida i una 
reducció del dolor, existeix per tant una 
repercussió en l'estat d'ànim de la persona 
que la pateix, podem dir que és un doble 
benefici, tant físic com anímic.
No suposa gran esforç, ja que n'hi ha prou 
amb 20 minuts setmanals que es realitzen 
amb 1 sessió, la qual sempre està controla-
da per un monitor titulat que ajusta la 
potència i té cura dels exercicis d'acord 
amb cada persona.

L'electroestimulació també activa la circula-
ció, d'aquesta manera millora el flux 
sanguini evitant la sensació de cames 
cansades, varius i problemes desencade-
nants .

PER A MÉS INFORMACIÓ

FIBROMIÀLGIA
Solucions !

Com actua 

Us esperem a  
20 min.

Rambla Jaume I, 27 CAMBRILS 

T. 977 78 65 16 - 669 79 05 06
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Cuantos años llevas al frente del restau-
rante?
Hace 5 años, des del 15 de abril 2011.

Cual a sido la clave para atraer nuevos 
clientes?
nos caracterizamos por un estilo diferente. 
ofrecer una cocina de mercado con toques 
de autor en un ambiente tranquilo y relajado 
a un precio razonable.

Palmerala

elavoraMos 
una cocina De 

mErCado  
con toQuEs 

dE autor

 la Palmera de la llosa

rEstaurant la 
palmEra dE la llosa

Cuina dE mErCat
 carrer til.lers, 11, 

43850 caMbrils
t. 977 793 354
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ofreceis menú?
si, mediodia y noche. recomendamos el menú 
pica pica que consiste en 3 primeros para pi-
car, un segundo y postre a elegir. a parte tene-
mos menu de degustación y un menú diario.

Cual es el plato estrella?
arroz negro con all i oli de nyora con arroz 
del delta de variedad “marisme”, que destaca 
por ser un arroz de textura mas melosa.

incluyes nuevos platos durante el año?
si, los menus se van cambiando cada 3 se-
manas a parte participamos en todas las jor-
nadas gastronómicas de cambrils.

recomiendame un restaurante y que no sea 
el tuyo
cal tendre

Para 4 Personas
- 750 ml. de vermuth de Montbrió
- 5 hojas de gelatina
- sifón 2 cargas

PreParación: 
Hidratamos las 5 hojas de gelatina en agua 
fria. calentamos el vermuth para evaporar 
el alcohol y deshacemos la gelatina en el 
vermuth. llenamos el sifón con la mezcla  
y le ponemos las dos cargas. lo dejamos 
enfriar unas 3 horas.

servimos en vaso pequeño acompañado 
con rayadura de naranja.

tieMPo:
unos 10 minutos aproximadamente.

Palmera
de la Llosa

la recepta
esPuMa De verMutH 
De Montbrió

 la Palmera de la llosa

el restaurant del mes
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Moda Dona i Home
c/ Consolat de Mar, 90 Cambrils       

arriba

L´HIVERN

D A Z Z A
MODAA
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ingrEdiEnts:
un pit de pollastre, mitja ceba,  
un boci de carabassa, sal i pebre,
una cullerada d’oli i herbes provençals

ElaBoraCió: 

Pelem i tallem  
la ceba i la cara-
bassa, ho posem 
al foc amb mitja 
cullerada d’oli. 
Primer ho fem 
a foc una mica 
altet, però quan ja 
comença a estar 
cuit ho salpebrem 
i baixem el foc i ho 
deixem tapat afe-
gint-hi un parell de 
cullerades d’aigua 
per a que quedi 
ben tou.

en una altra pa-
ella hi posem la 
resta d’oli i fem a 
la planxa el pollas-
tre tallat a filets. 
Ho salpebrem i li 
posem unes herbes 
provençals. quan ja 
ho hem tombat hi 
afegim la carabassa 
que teníem ja cuita. 
li donem dos tombs 
juntament amb el 
pollastre i ho servim 
com es veu a la 
fotografia.

977 791783           646550140
www.puertomaderocambrils.com

c  Drassanes, 31

Dieta i salut 
pollastrE amB  
daus dE CaraBassa
n. ricomà
www.dietaisalut.com
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l’aliment del mes
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es considera la  carabassa  un dels aliments an-
ticancerosos més valuosos, ja que conté els tres 
aliats antioxidants: beta carotè, vitamina c y e.

a més el beta carotè al estar combinat amb 
grans proporcions de potassi, és un excel·lent  
protector de la vista, concretament de les ca-
taractes.

És de tan fàcil digestió que fins i tot es adequat 
per a ser un dels primers aliments per introduir 
als nadons després de la fase d’alletament.

en quant al valor dietètic destacar que al ser 
molt baix en calories, és adequada per a dietes 
d’aprimament. tanmateix conté molta quantitat 
d’aigua i fibra, la qual cosa la fa especialment 
diürètica i una mica laxant.

estimula la funció del pàncreas regulant els ni-
vells de sucre en sang i actua com a un gran 
depuratiu sobre els òrgans d’eliminació. també 
participa en l’eliminació de mucositats en pul-
mons, bronquis i gola, pel que és un aliment 
idoni en cas de refredats.

a la cuina és més versàtil del que es pot pensar. 
al forn resulta deliciosa. també es poden pre-
parar cremes i sopes. utilitzar-la en farciments 

CalOries 23 kCal.
aigua 91,3 gr.
greiXOs 0,1 gr.
sODi 1 mg.
POtasi 383 mg.
CarBOHiDrats 4,8 gr.
FiBra 0,5 gr.
PrOteÏnes 1,1 gr.
vitamina a 100 ui.
vitamina B2 0,09 mg.
vitamina C 9 mg.
vitamina e 1 mg.
CalCi 22 mg.
FerrO 0,8 mg.
FOsFOr 44 mg.
magnesi 8 mg.
aCiD FOliC 36 ug.

carabassa,  
un antioxidant 

dE luxE

lacarabassa
i saltats. fer-ne patates chips, pastissos i 
fins i tot fer-ne melmelada. combina molt 
be amb formatges i el romaní li dona un 
contrapunt deliciós.

si es compra sencera es conserva fins i tot 
mesos. en contra del que es pot pensar, 
per a pelar-la podem utilitzar un pelador de 
patates i és molt fàcil treure’n la pell.

si són De teMPoraDa Millor…

l’aliment del mes
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C/ Miquel Planas

c/ Ram
ón

c/ Ramón

Llull

Llull

Rambla Jaume I

c/ Pau Casals

c/ Miquel Planas

EL NOSTRE EQUIP
DIRECCIÓ
BEGONYA PICAZO  Higienista Dental,
Programa en Direcció i Administració d’Empreses (UOC)
ATENCIÓ AL PACIENT

ESPECIALISTES SANITARIS
NOA MARQUEZ  Higienista Dental.

DR. JORDI RIBA  Odontòleg col. 6412
Llicenciat en Odontologia i Rehabilitació and Prosthodontics,
Loma Linda University (California)
Postgrau en Periodòncia (SCOE)
Curs d’Implantologia oral avançada de ICIRO
Dr. MAURICIO DIAZ  Odontòleg col. 3831
Llicenciat en Odontòlogia
Màster en Ortodòncia (UAB)
Especialista INVISALING
Especialista Ortodòncia Lingual
Dr. PEP CANUDAS  Metge Anestesiòleg

c/ Ramón Llull 39     49850 Cambrils
Tel 977 791 153 
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s’oFErEEix noia pEr 
Cuidar nEns aQuEst 
Estiu. ondium, non 
sua auderib untre, 

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

s’oFErEEix noia pEr 
Cuidar nEns aQuEst 
Estiu. ondium, non 
sua auderib untre, 

HotEl En CamBrils busca 
personal para temporada. 
Cocina, restauración y re-
cepción. se valoran idiomas, 
inglés, ruso, francés. Cv a 
direccion@hoteltheelement.
com.

sE prECisa pErsonal tien-
da 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 clien-
tes y ofrecer nuevas ofertas. 
visitas concertadas. más info 
al teléfono 977.978.946 / 
info@sintelco.com.

iMMobles 
Particulars

sE alQuila, bar / restauran-
te de camping en Cambrils. 
equipado. Con clientela fija. 
tEl. 667 453 824.

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€. 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. unifami-
liar adosada en vilafortuny. 

Busca
ofertes i demandes

i troba
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Planta baja: Cocina, lava-
dero y aseo. Habitación in-
dividual, salón-comedor con 
chimenea y salida al jardín. 
garaje 2 coches. Primera 
planta: Habitación doble 
suite (baño con hidromasa-
je). 2 habitaciones dobles, 1 
baño. gran jardín esquinero. 
amueblado. 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.

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 vi-
laFortunY, 4 dormitorios 
dobles, armarios empotra-

dos, 3 baños, 1 baño en Ha-
bitación tipo suite, cocina de 
diseño independiente, espa-
cioso 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, 
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 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

pulidos Y aBrillantados, 
reformas integrales. t.  615 
680 642

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 buga-
deria. Professionalitat i ex-
periencia. tElèFon 977 363 
868.

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

téCniCo dE ordEnadorEs. 
manteni    miento, limpieza, vi-
rus, restaurar, recuperar, for-
matear PC’s. todos los win-
dows. Dani /tEl. 645.922.000 

adiEstramiEnto de perros 
y residencia canina. Presta-
mos servicio en toda la pro-
vincia. también servicio a 
domicílio. david / tEléFono 
672.317.256.

esPai  
Per a tu
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serveis
Professionals

rEFormas En gEnEral Fon-
tanería, electricidad, carpin-
tería y aluminio. tEléFono 
672 83 47 32 

s.a.t. ElECtrodoméstiCos. 
servicio técnico de proximi-
dad. Profesionalidad y justo 
precio. su técnico de con-
fianza. tODas las mar-
Cas. tEl. 610645199

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

EmprEsa dE jardinEría, 
realizamos todo tipo de tra-
bajos. expecialidad en cés-
ped artificial. tEl. 607 292 
432 - 691 447 052

mudanzas pErEz, servicios 
de mudanzas, montajes y 
transportes. Opción de guar-
damuebles. servicio rápido 
y económico. tElF. 609 353 
509.

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

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

      Piscina y barbacoa

Cerca de la playa,

   Anna  Tel. 645 504 004

ideal para grupos y 
fiestas privadas.
Capacidad 8-10 personas

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
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esmaltados

SEMIPERMANENTES

10 €

C/ Pau Casals, 40 
      CAMBRILS 
T. 644 389 585

Entre tapas y tapas...
cervezas y cervezas

Passeig Francesc Macià 5 Cambrils T. 659 069 546
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l’article del mes

centre de iogA

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

Xalet del Bau, 8 - Cambrils
Tel. 600 22 87 32

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

T. 977 83 02 08
info@agoctavi.com - www.agoctavi.com

Avda. Mas de Clariana, 63 Vilafortuny 977 378 389
ÀUREA

Assessors d’Imatge

peluquería orgÁnica, sostenible y de tendencias 
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la

avui en dia, en els centres de perruqueria i 
estètica, cada vegada més ens trobem clients 
amb patologies (dermatitis, descamacions, pi-
cors, pèrdua de cabell...) que es veuen altera-
des per l’ús continuo de la cosmètica conven-
cional. molts d’aquests productes (xampús, 
gels corporals, cremes, coloracions...) afecten 
el nostre organisme.

Què és la CosmètiCa orgÀniCa?

És aquella que respecta el nostre organisme, 
la naturalesa i el medi ambient.

la que ens transporta cap a una bellesa sa-
ludable, amb resultats reals, sense agressió i 
com a principal element les plantes.

aquesta distinció és molt rellevant, ja que 
existeixen molts productes en el mercat que 
diuen ser orgànics o naturals mentre que no-
més ho son en part.

Podem parlar de què un producte és orgànic 
quan més del 50% del producte és de la de-
rivació de la bioagricultura iW  la part restant 
són substancies no tòxiques.

És una cosmètica creada per tota la famí-
lia, per tots aquells conscients d´una higi-
ene personal sensible.

les persones que utilitzen aquesta classe 
de productes noten els seus beneficis des 
de el primer dia. els cabells es tornen més 
forts, brillants, hidratats.... la pell recupe-
ra la seva energia, vitalitat, elasticitat...

a àurea volem ser un punt de referència 
a cambrils, en proporcionar una quali-
tat , un servei exclusiu i personalitzat als 
nostres clients, amb l’ajuda de la marca 
italiana PHiliP Martin’s que crea pro-
ductes bio compatibles utilitzant ingredi-
ents de derivats naturals i orgànics.

gràcies a l’apropament ecològic, el pro-
fessional del món de la bellesa ara té les 
suficients eines per oferir una experièn-
cia única en un ambient més saludable 
i tranquil.

apropa’t a la perruqueria del futur!

àurea assessors D’iMatge

l’article del mes

la cosMètica  
orgànica, resPecta  

el nostre organisMe,  
la naturalesa  

i el MeDi aMbient

biopeluqueria

avDa. Mas clariana, 63, vilafortunY
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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?

ParticiPa-Hi!

crucé la pasarela y por fin toqué tierra, 
dejaba atrás días duros de navegación, 
con frío, mal tiempo y mala mar, me re-
lajé un momento y fue entonces cuando 
note el cansancio, este volvía lentos mis 
movimientos, me sentía entumecido, rígi-
do, miré hacia atrás, realizando un último 
chequeo antes de abandonar la nave, me 
despedí con un ademán del marinero del 
puerto que ajustaba las amarras con esme-
ro y siguiendo sus indicaciones me dirigí 
hacia tierra firme, necesitaba tomar algo 
que me hiciera entrar en calor, pude ver 
una luz tenue, era un pequeño faro que 
adornaba un rótulo cutre de un bar, desde 
fuera  pude comprobar que aquello era un 
antro más que una “cafetería-restaurante”, 
como rezaba el rótulo de la fachada, abrí la 
puerta que chirrió un poco y entré, ladra-
ba un televisor en una esquina, mientras, 
sentados en la otra, en una mesa discutían 

un par de borrachos, me miraron y siguie-
ron su acalorada discusión, no había más 
clientes, saludé tímidamente y cerré la pe-
sada puerta, avancé hasta abordar la barra 
dejando mi chaqueta y el petate en un viejo 
taburete de madera, descanse mi cuerpo 
en otro, apartando antes con la palma de 
la mano unas migas, detrás de la peque-
ña barra habitaba el camarero, un hombre 
rudo y dejado, que más bien parecía sa-
cado de un western, al momento mental-
mente le puse un mote “cara de huracán”,  
se acercó y secamente, con voz ronca, he-
chandome su  apestoso aliento alcoholico 
me espetó: 

- solo bebida, la cocina está cerrada.
- ok, quiero algo caliente... un café con le-
che por favor…

pep Camacho

El Conte d’en Pep
partE 1

Continuará…

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

R

info@sushihoshi.com sushihoshicambrils

  Sopa  Miso 1€
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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, isabel Castro



28per la

NOVIEMBRE
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  44,  977 79 58 35   Urgencias 24 h.  615 415 675
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PESCADO FRESCO de Cambrils

CHULETÓN a la brasa

Ctra. Montbrió del Camp km. 2,2  
 CAMBRILS Tel 977 362 800

CELEBRACIONES

MENÚS Y BANQUETES
COMIDAS Y CENAS DE EMPRESA

Abierto las 24h los 365 días
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Moda de la Talla 44 a la 60

C/ Pau Casals, 55 · Cambrils · T. 977 795 912

Antonia Farré - Moda de la talla 44 a la 60

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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1- OBLICS. 
Estira’t a terra amb les cames estirades a 
munt, posem les mans al clatell, i el nostre 
colze a d’intentar tocar el genoll contrari de 
la cama que estirem. Realitza 20 canvis.

2- ELEVACIÓ CAMA ESTIRADA
Estira’t a terra i flexiona les cames en un 
angle de 90º. Estira els braços al costat del 
cos.
Tot seguit, puja una cama a 90º, l’has de 
mantenir en aquesta posició mentre fas 
elevacions de pelvis, puja i baixa 20 vega-
des per cama.

3 ELS ‘SPLITS’
o gambades són un exercici fantàstic per 
treballar el gluti major. 
De peu, amb les cames rectes, realitza una 
gran passa cap a davant i torna a la posició 
original sense moure el peu del terra. 
Després realitza el mateix exercici però 
amb l’altra cama. Pots fer el mateix exerci-
ci amb peses. Tracta de fer 20 repeticions 
per cama.

Avui ús mostrem una simple rutina basada 
en 3 exercicis per tonificar i enfortir les 
cames, glutis i oblics. 
Podem escalfar amb una camita prévia 
d’uns 20 min.

Hem acabat la nostra rutina! Recorda 
estirar les articulacions després de l’entre-
nament i, per descomptat, escalfar prèvia-
ment. Aquesta taula d’exercicis per fer a 
casa és molt senzilla i només trigaràs mitja 
horeta. Practica-la almenys tres vegades 
per setmana i acompanya-la d’una dieta 
saludable.

amb Núria Gil 

Fins la propera! 

2

1

3

Posa’t en forma
   

 cames, glutis i oblics
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Carnes y embutid� de Calidad
C/ de les tres eres,  5 -7 Tel. 977 791 375 CAMBRILS 

LOTES DE4 Kg a elegir
24,99 €

ESPAI
  per 
  TU

ESPAI PER TÚ
O PER LA TEVA 
COMPETÈNCIA

Anuncia t

Anuncia t

Deixa’t veure
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ConCErts dE tardor  
a la Cripta

13 novEmBrE
19.30 h
cripta  

de l’ermita

ExposiCió: “strEEt pHoto” 
agrupació fotogràfica cambrils

Fins El  
15 novEmBrE

sala àgora
a partir 8.30 h

què fer
agenda

Fins El  
18 novEmBrE

espai el Pati  
del centre cultural

ExposiCió: “origEn”
de col·legi cardenal vidal i barraquer

Fins El  
25 novEmBrE

sala àgora
a partir 15.00 h

ExposiCió: “no Calia CarrEgar  
la vida amB un ExCés dE pEs”

 CiClE dE tEatrE Familiar  
“diumEngEs al tEatrE” 

cia. Jordii del rio amb “Menuda comèdia”

20 novEmBrE
a les 18.00 h 

Plaça de l’església de  
sant Pere de cambrils

HomEnatgE dEl 2n CEntEnari dE  
la mort d’antoni dE gimBErnat i arBós 

04 novEmBrE
20.00 h  

ajuntament  
de cambrils

a Cambrils aquest novembre?

i molt més… més inFormaCió al patronat dE turismE i Els dEpartamEnts 
dE l’ajuntamEnt dE CamBrils dE FEstEs, Cultura, promoCió EConòmiCa i jovEntut

06 novEmBrE
11.30 h i 12.30 h

Museu agrícola  
de cambrils

tallEr Familiar  
“amB l’oli, BEn nEts”

16 novEmBrE
de 20.00 a 21.30 h 

al centre cultural
tallEr “alimEnts pEr a  
la salut: rEalitat o EstaFa”
taller al centre cultural
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a Cambrils aquest novembre?

AMONAREN ETXEA
Restaurant - Asador - 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.

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

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

Menú sidrería

Exposición permanente de Alberto Apellaniz
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