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DesemBre 

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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Pau  Cassa ls ,  49  -  CAMBRIL
S

8,50€
bebida

pizza

Menu Diario

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

PIZZA 100% TRADICIONAL ITALIANA
AL HORNO DE LEÑA



5per la

 
Ponsètia

o flor de Nadal

No et quedis sense la teva !

COM CUIDAR-LA

MOLTA LLUM

La

Autovia A-7 km 1148  Cambrils -Tarragona  
 Tel. 977 36 19 79 - info@gardencort.com

En aquest article t’explicarem com cuidar, 
regar i podar la Ponsètia, però abans una 
mica d'història. Ponsètia és la Poinsettia o 
Planta de Nadal (coneguda comunament 
com Pastora, Pascuero, Nit bona o Flor de 
Pasqua) és una planta de la família Euphor-
biaceae, nativa de Mesoamérica, de tipus 
caduca que en el seu estat natural pot 
arribar a assolir fins i tot els tres metres 
d'alçada. Les seves fulles són senceres, 
ovalades i amb un parell de dents laterals. 

 
Per cuidar bé la Ponsètia, has d'evitar les 
corrents d'aire i la proximitat a radiadors o 
qualsevol font de calor, tampoc l’exposa-
rem al sol directament.
Perquè la Ponsettia o planta de Nadal 
segueixi sana a la primavera, es pot podar a 
una alçada de 20 cm i tractar-la com una 
planta verda, fins i tot pot posar-se a l'exte-
rior quan les temperatures siguin suaus, 
evitant que baixin dels 12 graus.
A l’hora de regar-la, ho has de fer amb 
cura, sense mullar les flors ni les fulles. 
Evita que s'assequi el substrat, però no 
regar en excés: mantenint el substrat humit 
i sense entollar. 

 

Una bona idea és posar el test sobre un 
plat amb aigua, però amb unes pedres al 
fons perquè les arrels no estiguin en 
contacte directe amb l'aigua.

A la Ponsètia li encanta la claror, neces-
sita estar situada en un lloc on hi tingui 
molta llum.
Si aconsegueixes mantindre-la d’un any 
per l’altre, és aconsellable abonar-la al 
Juliol perquè les seves fulles lluexin amb 
tot el seu atractiu.
Sens dubte és un símbol de Nadal que 
no pot faltar en cap llar.
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l’entrevista del mes

AbellaJosep Lluís
Que és el que més t’agrada de la teva feina?
Jo sóc una persona nascuda a cambrils, tota la meva 
vida acadèmica l’he desenvolupat aquí, he participat 
amb entitats esportives i culturals de la nostra ciutat, 
he treballat sempre a cambrils, per tant m’estimo 
cambrils el municipi que m’ha vist créixer, i poder 
ara treballar directament pel benestar del meu poble 
i pels meus veïns i amics, m’omple d’orgull i satis-
facció, i espero estar a l’altura.

imagino que deus tindre una comissió de 
festes i col·laboració de voluntariat. Ens pots 
explicar el funcionament?
tenim una base d’actes que són recurrents any 
rere any, que representen en molts casos les nos-
tres tradicions i que treballem conjuntament amb 
les entitats per potenciar-los. en l’àmbit d’asses-
sorament, procurem tenir molt de diàleg amb les 
entitats festives i culturals, ànima de les festes. 
sempre a començament d’any fem una reunió amb 
les entitats festives per explicar les nostres intenci-
ons i recollir totes les propostes i suggeriments que 
ens fan. aquest treball conjunt dels departaments 
de l’ajuntament implicats amb el teixit festiu i cul-
tural de cambrils, ens permet millorar les festes i 
mantenir vives les nostres tradicions. Durant l’any es 
van fent també reunions de valoració per saber de 
primera mà el que agrada, el que es pot millorar, o 
si cal eliminar-ho. cal estar sempre oberts a tothom.

Creiem que la cultura és el fonament del pro-
grés. La cultura fa lliures a les persones, així 
doncs, aquell poder que vulgui ser transpa-
rent i valori la participació del ciutadà ha de 
promoure i facilitar les activitats de les en-
titats culturals i lúdiques sense distincions. 
Per tant, l’ajuntament ha d’impulsar i sub-
vencionar aquests actes tan importants. al 
càrrec d’aquesta regidoria hi tenim a Josep 
Lluís abella, a qui avui entrevistem.

ser regidor de cultura i festes és una de les 
regidories més complexes, ja que d’alguna 
manera s’ha d’acontentar a persones 
de totes les edats, des de nens fins als 
avis. suposo que això deu portar la seva 
dedicació, com es compagina?
És una feina del dia a dia. Per un costat jo sóc una 
persona de carrer, m’agrada parlar amb els nostres 
convilatans, oberta a suggeriments, i sempre recullo 
totes les aportacions que sem fan. siguin lloances o 
crítiques, sempre amb l’ànim de millorar.

també cal dir que compto amb un personal molt 
qualificat, que segueix les tendències actuals, bus-
cant en tot moment la novetat, sempre que sigui 
possible. la barreja de tots aquests ingredients fa 
que configurem els programes d’actes.

avui  
entrevisteM  

al rEGidOr dE 
CULtUra i fEstEs

regiDor De cultura i festes De l’aJuntaMent De caMbrils
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Quina valoració treus de les festes de 
Cambrils d’aquest any? amb quin pressupost 
comptàveu?

faig una valoració molt positiva de les festes a cam-
brils. cal remarcar que des d’aquesta regidoria es 
coordinen, organitzen i co-organitzem tots els actes 
més destacats del panorama cultural i festiu cambri-
lenc, i el seu finançament, així com els ajuts econò-
mics a les entitats festives i culturals.

estic segur que encara es podrien fer moltes més 
coses, però avui en dia la qüestió econòmica ens 
marca el camí. arrosseguem una situació econò-
mica delicada, encara que en aquests darrers cinc 
anys el seny ha tornat a l’ajuntament i a poc a poc 
la cosa va millorant, però sempre hem de tocar de 
peus a terra i no tornar al passat. l’aportació del de-
partament de festes, que està fent més amb menys 
és determinant, i l’aportació a les tradicions i col-
laboració en tot moment de les entitats festives i cul-
turals és espectacular.

Pel 2016 hem comptat amb 190.000 € destinats al 
programa festiu en enfront dels 400.000 € que hi 
destinaven l’any 2010.

aprofitant les dates, ens podries informar 
de quines festes i actes se celebren aquest 
nadal a Cambrils?
el mes de desembre a cambrils sempre és d’una 
activitat festiva i cultural destacada. començant per 
la festa Major de la immaculada que marca l’inici. 
on destacaria el lliurament de diversos premis de 
referència en el panorama cultural, com és de la 2a 
biennal d’art contemporani gastronòmic, el 6è pre-
mi narrativa vila de cambrils Josep lluís savall i el 
5è Premi de Poesia vila de cambrils, el lliurament 
de les Distincions Honorífiques de cambrils, el tea-
tre de festa Major amb l’obra d’èxit “avui no sopem” 
amb artistes de gran renom, la commemoració del 
setge de cambrils, el dia 8 de desembre els actes 
solemne de la festa Major i el lluïment de les entitats, 
per destacar-ne els més rellevants dins del programa 
de la festa. Pel que fa ja al nadal, hi ha un ampli 
ventall d’activitats, entre els que es podrien destacar 
el Poema de nadal, el concert de nadal de la coral 

Part PErsOnaL ;) 

Quines aficions tens?
quan puc disposar de temps, a vegades molt 
difícil trobar-lo, el dedico a dues coses, primer 
a la família, penso que es mereixen temps do-
nada l’estona que passo fora. i per altra banda 
l’esport, per un costat vaig a córrer, o “runner” 
com es diu ara. i per altra banda procuro esca-
par-me a fer rem amb els companys vogadors. 
això m’ajuda a airejar-me.

Que t’emprenya i que et fa riure?
M’emprenya la mentida i la hipocresia, no ho 
suporto.
i ric per moltes coses, sóc una mica extro-
vertit, però els comentaris totalment inno-
cents de la meva filla de 5 anys em treuen els 
somriures més sincers.

si haguessis de canviar de regidoria quina 
escolliries?
uixxxxxxx aquí em faràs tenir un petit pro-
blema. canviar no canviaria, estic a gust i 
m’agrada la feina que estem fent a cultura i 
festes, a banda de tenir molta sintonia amb 
el personal amb qui treballo dia a dia, però la 
meva afició a l’esport per un costat, i que fent 
números i quadrant balanços em sento com 
peix a l’aigua, ............... aquí ho deixo.

verge del camí, el Parc de nadal i tot el que envolta 
l’arribada dels reis Mags; pregó, recollides de cartes 
i l’esperat repartiment de regals.

Procures fer acte de presència als màxims 
actes que se celebren, de vegades deu ser 
difícil estar a tot arreu, no?
aquesta la responc amb contundència, sÍ. sóc una 
persona que actualment represento a cambrils, i 
com a tal jo entenc que he d’anar a tot. Procuro anar 
a tots els esdeveniments que organitzem i als que 
em conviden, donant prioritat als que programem 
des de la regidoria de cultura i festes que encapça-
lo. Procurem que els actes no se solapin, però això 
és inevitable, llavors decidim en funció de la dispo-
nibilitat meva o dels companys de grup de govern.

regiDor De cultura i festes De l’aJuntaMent De caMbrils
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 info@equilibri-ioga.cat
 www.equilibri-ioga.cat

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

Per a més informació consulta la web o truca al 645 95 70 81

Xerrada informativa: dijous,15 de desembre a les 20 h

Tècniques hipopressives
(Low Pressure Fitness)

a partir del gener

Con�rma l’assistència

NOM .....................................................................
COGNOMS .........................................................
TELÈFON .............................................................
EMAIL...................................................................

TRACTAMENT PURIFICANT HIDRATANT i NUTRITIU  
 
  
     AMB COSMÈTICA ORGÀNICA  +  TALLAR  O  ASSECAR 

Avda. Mas de Clariana, 63 Vilafortuny 977 378 389ÀUREA Assessors d’Imatge
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Ens agrada l’Art  i ens agrada  dedicar aquest  espai a  un artista 
Cambrilenc. Que tal i per començar  MARTA NOLLA  amb aquest 
mapa de Cambrils que tant ens a agradat?

Racó 

Les germanes Brewster són unes 
senyores admirables que només 
pensen en fer bé al pròxim, és per 
això que reben sovint les visites 
de l'esposa del reverend Harper i 
de la policia. Amb elles conviuen 
els seus nebots Mortimer, crític 
teatral, i Teddy que es creu ser el 
president dels Estats Units. Les 
a�cions i peculiaritats dels de les 
germanes que tenen una manera 
molt particular d'ajudar els altres.
La visita inesperada de l'altre 
nebot, en Jonathan els alterarà 
una mica les seves activitats.
En to de comèdia d'intriga i 
suspens, es presenta aquesta 
obra amb un re�nat humor 
agredolç.
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En quin any obriu les portes del restaurant? 
Expliqueu-nos, una mica l’historia
era l’any 1998, un 26 de març quan els nostres ti-
ets el van inaugurar i van estar al davant del negoci 
durant 28 anys, fins que es van jubilar. nosaltres 
hi vam estar uns 20 anys amb ells. en jubilar-se és 
quan ens ofereixen portar-ho i seguir amb la ma-
teixa trajectòria.

Quin tipus de cuina proposeu?
Proposem una cuina tradicional, peix i marisc, Ma-
rinera. una cuina amb productes naturals i de casa.

recomanem un primer i un segon plat de 
la vostra carta
et recomanaré dos primers, sardines amb esca-
betx i amanida de llagostins. De segons també te’n 
recomanaré dos, Peix a l’estil cambrils (rap, rè-
mol o llenguado) i arròs caldos de marisc (amb 
escamarlans, sèpia, gambes…)

Una mariscada no té massa secret, però a 
casa vostra i des de sempre és tot un èxit. 
Quin és el secret?
la manera de servir-la. Primer portem el marisc 

cuina 
tradiCiOnaL De 

Peix i Marisc, 
Marinera

rEstaUrant  
GErMans MiQUEL’s
CUina tradiCiOnaL

 consolat De Mar, 28,  
43850 caMbrils

t. 977 791 653

Germans
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viu, perquè no es mori (ostres i cloïsses), després 
passem a la part freda, caragols de mar, musclos i 
llagostins. seguim amb la part de planxa, cloïssa, 
navalles i escopinyes. Posteriorment seguim, amb 
gambes llagostins i escamarlans a la planxa. i per 
finalitzar mig llamàntol. D’aquesta manera el client 
pot gaudir de menjar-ho tot en el seu punt.

Que no pot faltar a la vostra cuina?
un bon equip entre cuina i menjador és fonamen-
tal. en el nostre cas és així, de fet l’ajudant de cui-
na i l’ajudant de menjador fa 16 anys que treballen 
amb nosaltres.

Qui cuina a casa?
És curiós, però el xavi ens respon que només fa 
amanides i poca cosa més a la planxa. i el Jaume 
res de res, segons la seva dona no sap encendre 
el foc de casa ;)

Us heu plantejat alguna vegada canviar de 
professió? Quina?
no, perquè des de molt petits em estat al restau-
rant i ho hem viscut des de dins.

recomaneu-nos un restaurant i que no 
sigui el vostre
us en podríem recomanar molts, però com que 
ens en demaneu un… Doncs, l’acuamar.

Per a 2 Persones
- 500 gr. De PoPets o xiPirons
- una cabeÇa D’alls
- una tasseta De conYac
- 1 toMaca i 1 ceba
- sal i sucre
- 1 got De fuMet De Peix
- oli D’oliva

PreParació: 

agafem la cassola i tirem l’oli d’oliva, quan 
s’escalfa tirem els alls i esperem que és dau-
rin. quan ja estan daurats li tirem la ceba 
juntament amb els popets o xipirons, es va 
sofregint i quan ja té un punt li tirem la to-
maca amb un polset de sucre per treure-li 
l’àcid. els flamegem amb una mica de con-
yac i deixem reduir, seguidament li tirem 
una mica de fumet de Peix. a foc fort du-
rant 10 minuts fins que es redueixi. afegim 
5 minuts més a foc lent a la cocció fent uns 
vaivens a la cassola perquè acabi d’espessir. 
comprovem el punt de sal. i Bon profit!

Miquel’s la recepta
PoPets o xiPirons  
“MagÍ” segons  
teMPoraDa

 www.germansmiquels.com

el restaurant del mes

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

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

LOTES DENAVIDADdesde69a99 €

C/ de les Tres Eres,  5 -7   Tel. 977 791 375  CAMBRILS 
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PLANTES, ARBUST I FLORISTERIA
COMPLEMENTS PEL JARDI

DECORACIÓ I INTERIORISME

CTRA. REUS A CAMBRILS
KM. 4,5
977 12 07 59
RIUDOMS

segueix-nos a

P L A N T A R I U M

C E N T E R

nadal
2016

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
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frunció el ceño y paso una bayeta mugrien-
ta por la barra que dejo un olor horrible, dio 
media vuelta y ruidosamente se dedicó a la 
cafetera con pereza.

se abrió la puerta con su chirrido y otro pa-
rroquiano entró, era un chico joven vestido 
con traje de agua, este cruzó la sala y se sen-
tó con los dos borrachos escandalosos, por el 
trato deduje que deberían ser familiares, uno 
de los borrachos lo abochorno reprochando 
su tardanza, burlándose grotescamente, fue 
bastante desagradable, sentí vergüenza aje-
na, intercambiaron unas pocas palabras y 
después el chico se levanto y vino a la barra 
para pedir una cerveza.

el camarero plantó una taza delante de mí, 
estaba llena a rebosar y se vertió un líquido 
sospechoso, algo marrón, que se supone 
debería ser café con leche, después del pri-

mer sorbo lo miré y lo maldecí en mi interior, 
aquel brebaje ni siquiera estaba caliente.

el chico miró la taza y después sonriente bro-
meó:

- estás estreñido ? Por qué si no, no se por 
qué te bebes eso ! 

reí y así entablamos conversación, yo no ha-
bía hablado con nadie en días.

se excusó por los dos borrachos y la escena 
protagonizada un momento antes, de hecho 
estuvo un buen rato justificándolo, cuando 
tuve oportunidad le dije que no hacía falta, 
se notaba por su talante y su forma de ha-
blar que era de otra categoría, el me replicó y 
lamentó que se le pudieran relacionar, aun-
que era inevitable que los vieran juntos, era 
su padre y su tío, y trabajaban juntos en un 
barco pesquero que el patroneaba.

Pep Camacho

El Conte d’en Pep
PartE 3

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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l’aliment del mes
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aquest fruit, sovint oblidat, és un potent còctel 
antioxidant, ja que és una gran font de vitamina 
c, b i e. i per tant anticancerós, sobretot pot 
ajudar a retardar la progressió del càncer de 
pròstata.

ajuda a mantenir les arteries lliures de dipòsits 
grassos, i per tant pot prevenir les malalties 
cardíaques que es deriven de l’engrossiment de 
les arteries coronàries.

De fet, en un estudi es va demostrar que el suc 
de magrana va reduir l’aterosclerosi en el 25% 
dels pacients.

Hem de saber que l’alt contingut en tanins la 
fa una fruita excepcional contra la diarrea, per 
tant persones amb problemes de restrenyiment, 
no n’han d’abusar, malgrat que porti molta fibra.

també és molt adequada per a dietes d’aprima-
ment tant pel seu efecte diürètic, pel baix contin-
gut en sucres i perquè no té greixos.

la podem consumir en suc, o bé incloure-la en 
postres com macedònies o iogurt. no oblidem 
que un toc de mangrana a una amanida de 
tardor li dóna un color, una textura i un sabor 
excepcional. 

CalOries 68 kCal.
aigua 80,97 gr.
greiXOs 0,3 gr.
sODi 3 mg.
POtasi 259 mg.
CarBOHiDrats 17,17 gr.
FiBra 0,6 gr.
PrOteÏnes 0,95gr.
vitamina a 6,7 ug.
vitamina B1 0,03mg.
vitamina B6 0,1mg.
vitamina B9 6 ug.
vitamina C 7 mg.
CalCi 8 mg.
FerrO 0,3 mg.
FOsFOr 8 mg.
magnesi 3mg.

La MaGrana, 
un esclat  
De color  

a Ple Hivern

lamagrana
Per treure les parts comestibles és tan fàcil 
com tallar el fruit per la meitat. Posar-la 
boca a baix sobre un bol i donar uns cops 
amb la mà de morter a la part de fora, així 
desprendrem tots els grans amb facilitat.

nÚria riCOMÀ MUntanÉ
Diplomada en nutrició

si són De teMPoraDa Millor…

l’aliment del mes
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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

CENA de NAVIDAD 24 Diciembre 

NOCHEBUENA

MENÚ ESPECIAL 25 Diciembre 

NAVIDAD

MENÚ ESPECIAL 26 Diciembre 

SANT ESTEVE

CENAS y COMIDAS EMPRESA 

y GRUPOS con reserva previa.

*Aforo limitado

CENA COTILLÓN 31 Diciembre 

FIN DE AÑO

MENÚ ESPECIAL 6  Enero 
REYES

MENÚ ESPECIAL  1  Enero 
AÑO NUEVO
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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

CENA de NAVIDAD 24 Diciembre 

NOCHEBUENA

MENÚ ESPECIAL 25 Diciembre 

NAVIDAD

MENÚ ESPECIAL 26 Diciembre 

SANT ESTEVE

CENAS y COMIDAS EMPRESA 

y GRUPOS con reserva previa.

*Aforo limitado

CENA COTILLÓN 31 Diciembre 

FIN DE AÑO

MENÚ ESPECIAL 6  Enero 
REYES

MENÚ ESPECIAL  1  Enero 
AÑO NUEVO
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DeManDa 
laboral

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

ChiCa BUsCa traBaJO para 
limpiar, cuidar niños y plan-
char. ELEna 642.779.999 

oferta
 laboral

“visitar y atender clientes 
con o sin experiencia. equa-
lity exteam sl, empresa en 
plena expansión necesita 
personal para trabajar rea-
lizando visitas y atendiendo 
clientes en la zona de tarra-
gona. De lunes a viernes, 
jornada completa. edad in-
diferente. Formación a cargo 
de la empresa. sueldo más 
incentivos por productividad. 
se valorará experiencia en 
trabajos de atención al clien-
te, dependiente/a en tienda, 
venta comercial, represen-
tante, hostelería, recepción 
hotel, encuestas, captador, 
etc. Contrato indefinido y 
alta en la seguridad social.
enviar C.v. a: trabajoenequa-
lity@gmail.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 

Busca
ofertes i demandes

i troba
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dobles (1 tipo suite) amplio 
salón con salida al jardín. 
Cocina office, 2 baños y 1 
aseo. terraza y jardín pri-
vado con barbacoa. amue-
blada. garaje en planta 2 
coches. 215000 euros. tEL. 
977 368 618 

MEtrOfinQUEs. unifami-
liar adosada en vilafortuny. 
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

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. 

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.

UrB. ELs aMEtLLErs dE vi-
LafOrtUny, 4 dormitorios 
dobles, armarios empotrados, 
3 baños, 1 baño en Habita-
ción tipo suite, cocina de di-
seño independiente, espacio-
so 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

JardinEr aUtÓnOM, serveis 
desbrossaments, podes, pal-
meres, neteja de finques i bos-
cos. aLBErt 620 008 013. 

PULidOs y aBriLLantadOs, 
reformas integrales. t.  615 
680 642

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. 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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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

 es 
   issenyador grà�c 

mb conèixements de xarxes socials

curriculum + portafoli a sebashome@hotmail.com

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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felices fiestas

CAMPAÑA DEL CACHORRO

para PERROS y GATOS 

 
Clínica veterinaria Lagun  

 
 

de menos de un año de edad

30%
con DESCUESTOS de hasta el

Hasta el 31 de ENERO en

en todo tipo de actuaciones

c   València  44,  977 79 58 35   Urgencias 24 h.  615 415 675
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l’article del mes
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estètica en

l’estètica en un tractament odontològic és 
fonamental. els pacients no es conformen 
ni s’han de conformar amb un resultat que 
ofereixi només funcionalitat, busquen tam-
bé estètica. avui una boca sana és una boca 
bonica.

Per garantir la màxima estètica en implanto-
logia són imprescindibles els següents fac-
tors:

•	 Una	planificació	que	contempli	una	visió	
global de la fase quirúrgica i protètica 

•	 Una	pràctica	quirúrgica	exquisida,	res-
pectuosa al màxim amb els teixits tous 
(geniva) i l’estructura òssia

•	 Un	implant	dental	de	qualitat	reconeguda

•	 Una	rehabilitació	ben	estudiada	que	
comprengui la funcionalitat i l’estètica

l’article del mes

el rePte 
D’aconseguir  
un sOMriUrE 

PErfECtE

implants dentals

raMon llull 39 · caMbrils t. 977 791 153 · www.clinick.dental

a CLiniKdEntaL som experts en cirur-
gia plàstica periodontal i podem oferir els 
resultats estètics més exigents. 

la rehabilitació amb pròtesis la podem 
realitzar utilitzant materials com el zirco-
ni, totalment bio compatible, sense  me-
talls i amb una excel·lent estètica.

Begonya Picazo (higienista dental)

Jordi riba volta 
(Odontòleg-implantòleg-Periodonciste)
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Moda Dona i Home
c/ Consolat de Mar, 90 Cambrils       

   US 
 DESITJA

BON
NADAL

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

Et falta temps?

20 min.

Et posem 
en forma !

Activa el teu cos, 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, potència
Millora velocitat i elasticitat

Promou la creació de col·lagen
Efectiu en les persones amb fibromiàlgia

Reducció del greix i volum corporal
Eliminació de cel·lulitis

Apta per a totes les edats i nivells físics.

Altres serveis :
Depilació làser de diode de última generació

Pressoteràpia esportiva i estètica
Quiromassatgista

Massatge esportiu, descontracturant
Massatge amb ventoses, massatge relaxant

Kinesiotape
Entrenaments personals per a totes les edats

Sessions d’abdominals hipopressius
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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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PRÒXIMAMENT

c  Ramón Llull, 34

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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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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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

PRÒXIMAMENT  
Ramón Llull 34
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esmaltados

SEMIPERMANENTES

10 €

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

Passeig Francesc Macià 5 Cambrils T. 659 069 546

Ración  HUEVOS ROTOS

con  JAMÓN o CHORIZO

5 €
+ Caña
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977 791783           646550140
www.puertomaderocambrils.com

c  Drassanes, 31

INGREDIENTS
1 Llagosta             Oli d’oliva 
5 alls                    1 Bitxo
2 Patates              2 ous

Elaboració del plat (1a part)

Tallem la llagosta, li posem sal, 
pebre, la posem en una cassola i 
la fregim una mica. A continuació 
hi posem alls laminats, bitxo i 
continuem fregint. A part fregirem 
patates laminades i pebrot verd, 
les deixarem bastant cruixents i 
quan tinguem la patata fregida i la 
llagosta ho barregem. Servim el 
plat.

Farem sobrar unes 
quantes patates i amb 
aquell oli que ha sobrat 
de fregir la llagosta hi 
farem ous ferrats. 
Després remenem l’ou 
amb la patata i gaudim 
d’aquest espectacular 
plat de festa.

2a part

LLAGOSTA A L’ALL AMB PATATES 
I OU DE CORRAL.

Belin Gomez
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QUEviUrEs EsPECtaCLE intantiL
benvinguts a la nostra botiga, on hi tenim  
paperines d’animació, cançons, contes…

06 dE dEsEMBrE
12.00 h

Passeig albert 
cambrils

fira dE nadaL
venda de productes i ornaments  

per decorar les nostres llars de nadal

dEL 04 aL 08 
dE dEsEMBrE

Plaça de la vila
tots els dies 10 a 21 h

què fer
agenda

dEL 04 aL 08 
dE dEsEMBrE

d’11.30 a 19.00 h 
Passeig albert

trEnEt tUrÍstiC dE nadaL
Parades al Patronat de turisme i al passeig

08 dEsEMBrE
18.00 h

Palau Municipal  
d’esports

COnCErt dE fEsta MaJOr, 
amb l’orquestra cimarron 

 
distinCiOns hOnOrÍfiQUEs  

dE CaMBriLs 2016 

09 dE dEsEMBrE
20.00 h

ajuntament  
de cambrils

fEsta CarrEtEra i Manta  
La nit dEL CiM

02 dEsEMBrE
20.00 h  

ateneu Juvenil
Horta santa Maria, 14

a Cambrils aquest desembre?

i MOLt MÉs… MÉs infOrMaCiÓ aL PatrOnat dE tUrisME i ELs dEPartaMEnts 
dE L’aJUntaMEnt dE CaMBriLs dE fEstEs, CULtUra, PrOMOCiÓ ECOnòMiCa i JOvEntUt

dEL 04 aL 08 
dE dEsEMBrE

10 h
Passeig albert

MErCadEt BEnèfiC
en pro de la Marató de tv3

 07 dEsEMBrE
18.00 h 

biblioteca Municipal 
de cambrils

taLLEr dE PintUra aMB vi 
amb Marta arañó, adreçat a  
nens i nenes de 4 a 8 anys 
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a Cambrils aquest desembre?

Som color, publicitat i disseny
Som color, publicitat i disseny
Som color, publicitat i disseny
Som color, publicitat i disseny

PRÒXIMAMENT

c  Ramón Llull, 34
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