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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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  ortellde Reis

No et quedis sense el teu !

El
 

És tradició el dia de reis (6 de Gener) 
menjar aquest postre tan apreciat i 
màgic. Però, us heu parat a pensar d’on 
ve aquesta dolça tradició? 

L’origen es remunta a l’època dels 
romans, vinculat a la celebració de les 
anomenades "festes saturnals" (festes 
esclaves), fent honor al Déu Saturn que 
era símbol de l’agricultura. El significat de 
transfons era la celebració de la fi de 
l’època més fosca de l’any, on els page-
sos finalitzaven els treballs del camp, el 
sembrat... i l’entrada del període de 
descans.
Tradicionalment la fava simbolitzava la 
prosperitat de la vida, l’any nou. Qui 
trobava la fava, passava a ser lliure i se li 
tractava com un rei, durant un dia.
Inicialment, el tortell de reis estava fet de 
faves, dàtils i mel i amb els anys ha anat 
variant fins a l’actualitat, on trobem tot 
tipus de varietats (nata, crema, xocolata, 
cabell d’àngel...).
La inclusió de la moneda, és d’origen 
Francès. I allà es on el tortell és comença 
a vincular amb els nens.

 

A Espanya, fou el rei Felip V qui el va 
introduir i molt aviat, va convertir-se en un 
costum de les més populars. Ja al segle 
XIX la moneda es comença a substituir 
per una figureta.
 
En l’actualitat el costum ha canviat, qui 
troba la figureta significa que tindrà sort 
durant el nou període, per contra qui rep 
la fava, continua pagant el tortell, però 
s’ha quedat sense corona.
 
I toqui el que toqui, qui renunciarà a no 
tastar-lo?

T  

    Plaça de la Constitució, 4 
  Tel 977 365 102  CAMBRILS  

La història d’aquest dolç
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l’entrevista del mes

Dani MorellRoberto B.
podrà trobar serà: a les actuacions, al “bellart” 
(plaça del Pòsit) i segurament a les oficines de 
la vostra revista… també serà un bon lloc per 
trobar-lo, al carrer ramón llull número 36.

Ens podeu parlar una mica del contingut 
d’aquest disc?
r. boleros clàssics amb un toc personal. 
Hem escollit els que més ens han agradat, 
davant de mil i un temes, no a estat fàcil. 
Hi ha boleros preciosos, però no els podem 
escollir tots.

us hem vist tocant en locals, bars, 
restaurants, terrasses... toqueu en algun  
lloc fix?
d. com a lloc fix a cambrils ara mateix to-
quem al restaurant Portus, c/ Pescadors 25 
el primer divendres de cada mes. Molt sovint 
al restaurant Kupela de l’avinguda Diputació 2 
i d’altres que esporàdicament.

si poguéssiu escollir un artista, amb qui us 
agradaria compondre y cantar una cançó?
d. amb arturo sandoval, trompetista cubà re-
conegut en tot el món.
r. Julio iglesias, és un home a qui tinc un res-
pecte molt gran. 

En roberto B. i en dani morell “Gadegang” 
són els components del duo musical “son2”. 
un duo de cambrils que actua dins i fora del 
nostre poble.

El roberto B. es dedica a la música des de fa 
23 anys, i el dani en fa 24. El juny d’aquest 
any decideixen ajuntar els seus talents unint-
se amb el nom “son2”, ens expliquen com i 
perquè ho fan i el seu estil musical.

r. Des de un principi ens hem sentit bé treba-
llant junts. 
toquem boleros, penso que el bolero és un 
segment del món dels espectacles on hi ha un 
buit que està per omplir. no hi ha gent que faci 
boleros avui en dia.
d. Junts treballem a gust. i parlant de la nostra 
música, el bolero és un estil clàssic, que té alts 
i baixos, però és un clàssic, sempre agrada, 
en els nostres concerts ens trobem gent gran i 
gent jove, per tant el públic és molt ampli.

Esteu a punt de treure un disc, per quan 
està previst? com es dirà? on el podem 
trobar?
d. el disc sortirà ara al gener, si pot ser per 
reis!, i es dirà “boleros forever”, els llocs on es 

avui  
entrevisteM  

al Duo Musical  
son2

ens PoDeu seguir al canal De Youtube (roberto b)
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Dani Morell
Què és el que més us agrada de la vostra 
feina? i el que menys?
d. una cosa que m’agrada moltíssim, és quan 
veig a la gent com s’identifica amb una cançó 
o bolero determinat. el que menys l’hora de 
desmuntar.
r. a mi el que més m’agrada és sentir que hi 
ha connexió amb el públic. i el que menys, et 
diria que la burocràcia, els obstacles i traves 
que ens trobem per tocar segons en quin lloc.

Quin criteri seguiu per escollir els temes que 
canteu en les actuacions?
r. Podem dir que toquem sobre la marxa, 
quan has fet tantes actuacions et pots perme-
tre improvisar. i sempre estem oberts a peti-
cions del públic.

Quins mitjans de difusió feu servir?
r. facebook (son2), canal Youtube (roberto b) 
B. actiu des de fa més d’un any. també mit-
jans convencionals, darrerament hem sortit a 
la ràdio i a la televisió.

Ús dediqueu únicament a la música?
r. no, també sóc comercial d’energies.
d. sí, però és difícil i ho he de combinar amb 
altres activitats com professor de bateria i 
sommelier.

Part PErsonal ;) 

cantes a la dutxa?
d… molt malament.
r. És el lloc on menys canto, però sí. tot i 
que he de dir que canto més mentre con-
dueixo.

i el cor? com el tens en aquest moment, 
hi ha algú que t’inspiri?
d. Jo sempre estic enamorat.
r. el cor sempre té motius per expressar-
se (ens encanta com tiren pilotes fora 
aquests nois)

Que és el que menys t’agrada de la teva 
parella musical? i el que més?
d. l’enveja que li tinc a la seva veu, i el que 
més; la capacitat que té per conèixer tantes 
cançons i lletres.
r. que sempre s’emporta a les noies més 
guapes, i el que més; que sempre s’adapta 
a qualsevol ritme.

Quin gènere musical mai podríeu explo-
tar?
r. el reguetón, no ens agrada.
d. Penso que qualsevol gènere fet amb 
gust, fet amb el cor, el pots defensar.

Que volies ser quan erets petit?
d. Músic, compositor de bandes sonores 
de pel·lícules.
r. Músic o cantant, jo de ben petit ja di-
buixava un home amb una guitarra.
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ESTÈTICA I PERRUQUERIA

Avda. Mas de Clariana, 63 Vilafortuny 977 378 389

ÀUREA Assessors d’Imatge

100% ORGÀNICA

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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Ens agrada l’Art  i ens agrada  dedicar aquest  espai a  un artista 
Cambrilenc.   NURI MARINÉ  no hi podies faltar !  i amb aquest 
noi mirant el mar, ens encanta.

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
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El Consorci d’Aigües de Tarragona, la fàbrica de l’aigua

A les darreries dels anys 70 del segle XX, 
l’escassetat d’aigua a les comarques de 
Tarragona era notòria. L’increment turís-
tic i el desenvolupament industrial i 
agrícola havien augmentat de manera 
molt considerable el consum d’aigua, de 
manera que es van exhaurir els recursos 
subterranis i es van salinitzar els pous.
El Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) 
es va constituir el juliol de 1985 amb la 
finalitat de fer efectiu el mandat de la Llei 
18/81, que autoritza la concessió de fins 
a 121 Hm³/any d’aigua de l’Ebre, sense 
detracció directa d’aigua del riu sinó dels 
canals de reg dels marges dret i esque-
rre. Actualment integren el Consorci  63 
ajuntaments i 26 indústries.

La  missió del CAT és la captació, el 
tractament i el subministrament d’aigua 
potable en alta als ajuntaments  i les 
indústries consorciades oferint un 
producte i servei de qualitat, a un preu 
ajustat al cost, d’acord amb els principis 
de la Directiva Marc de l’Aigua i respec-
tant el medi ambient i la prevenció de la 
seguretat i salut en el treball.

La captació s’efectua a Campredó,  i a 
través de la primera estació de bomba-
ment s’impulsa cap a l’Estació de Tracta-
ment de l’Aigua Potable (ETAP) de l’Am-
polla.
El tractament i potabilització es du a 
terme en les instal·lacions de l’ETAP, d’on 
l’aigua ja surt en condicions aptes per al 
consum humà i amb la certificació ISO 
22000 d’innocuïtat alimentària. Des del 
dipòsit d’aigua crua, passa per diverses 
fases i filtres fins acabar al dipòsit d’aigua 
tractada, des d’on s’impulsa a través dels 
més de 405 kilòmetres de xarxa amb 
canonades de diferents diàmetres, 23 
estacions de bombament, 4 xemeneies 
d’equilibri, 42 dipòsits reguladors amb 
capacitat per a 400.000 m³, fins arribar 
als dipòsits dels consorciats.
El laboratori garanteix la qualitat de 
l’aigua, i està dividit en quatre seccions: 
orgànics, inorgànics, microbiologia i 
radioactivitat. 

Qui són i que fan

Jornada de portes obertes a l’espai d’aiguaPresa possesió president, Albert Abelló, 
amb el conseller Josep Rull

La Sala de Control és el cervell de la planta, 
des d’aquí es coordinen totes les operacions 
de totes les instal·lacions, , amb un sistema 
automatitzat i intel·ligent que també integra la 
gestió d’estalvi energètic. En l’àmbit de la 
Responsabilitat Social i la societat, el CAT 
manté una política de portes obertes, amb 
més de dos milers de visites anuals a la 
planta tant per grups escolars com de ciuta-
dans dels municipis consorciats.

Assamblea general.

Fem de l’aigua un bon ús
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En quin any obriu les portes del restaurant? 
Explica’ns una mica, la història.
l’àlex és la segona generació al cap del restau-
rant que en lluís i la carme, els meus pares, obren 
l’any 1985. Ja fa 31 anys . Jo sempre he estat tre-
ballant amb els pares i aprenen per poder con-
tinuar al mateix estil. Però els nostres inicis amb 
la restauració comencen l’any 1981 a barcelona 
amb la cua curta, situada al barri del born (ara el 
regenta la meva germana) on ens vam iniciar amb 
l’estil de cuina que ens caracteritza. va ser al cap 
dels anys que els meus pares “cansats” de bar-
celona decideixen obrir la cua curta a cambrils.

Per què la cua curta?
una pregunta que molta gent em fa. Doncs el nom 
ve d’un gos que tenia la meva germana, un bobtail 
amb la cua curta, i que en aquella època buscant 
el nom pel restaurant i donant-li voltes, algú un dia 
va exclamar: “un gos amb la cua curta!” ens va 
agradar i així ja fa 35 anys.

Quin tipus de cuina proposes?
una cuina de mercat, d’autor i diferent, sobretot 
amb les nostres “sorpreses”. tàrtars, roast beef, 
amanides diferents, fondue …

recomanem un primer i un segon plat de la 
teva carta. De primer plat, atrevir-se amb les 

avui ens obre 
les Portes l’ÀlEx 

BarBErÀ, la 
segona generació  

Del restaurant 
 la cua curta

rEstaurant la cua curta 
cuina dE mErcat, d’autor i difErEnt

 Plaça D’aragó , 2  43850 caMbrils
t. 977 364 243

La Cua
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sorpreses o suggereixes que proposo. i de segon 
les fondues, tant la de formatge com la de carn, 
i ara que ve l’hivern la fondue de caldo casolà de 
carn. Molt recomanable.

Ens explicaries el secret de la vostra fondue de 
formatge?
la fondue de formatge és un plat típic suïs, de 
fet els meus pares la van provar a suïssa i més 
endavant varen importar-la aquí a cambrils on li 
hem donat el nostre toc, fent unes petites mo-
dificacions, adaptant-nos a un gust més suau i 
que no sigui “tan licorosa”. 

nosaltres la fem una mica més espessa, acom-
panyada de pa i sobretot de fruita que li dóna un 
toc lleuger, d’aquesta manera no és tan pesada. 
l’acompanyem amb Herbes de Provença per 
donar-li un toc de muntanya.

Que no pot faltar a la vostra cuina?
Producte de qualitat, de primera mà i de proximi-
tat. M’agrada comprar a prop de casa productes 
com carns, formatges, peix, oli…

t’has plantejat alguna vegada canviar de 
professió? Quina?
sí que m’ho he pensat, però… no puc. no m’ho 
plantejo, alguna vegada m’ho he pensat, però se-
gur que m’embolicaria amb algun projecte de res-
tauració i per això ja em quedo com estic.

recomanem un restaurant i que no sigui el 
teu. a mi com que m’agraden molt les creps, us 
recomano la creperia “el gat”.

Per a 2 Persones
- gruYère 100 gr i eMMental 150 gr
- forMatge esPecial suís 100 gr
- Mig all i Pebre negre
- nou MoscaDa
- Herbes De Provença
- licor De KirscH i vi blanc
- Pa a taquets
- fruites variaDes

PreParació: 
escalfem la cassola i freguem el mig all (com 
si pintéssim la cassola) per agafar una mica 
“el perfum” i ajudar a que el formatge no s’hi 
enganxi. automàticament afegim els formatges 
ratllats o molt laminats. un cop aquest procés 
afegim 1 cullerada sopera de Kirsch i 2 de vi 
blanc. tot calent i escalfant-se anem sempre 
remenant per què no s’enganxi i afegim un 
polsim de pebre, nou moscada i les herbes de 
Provença mentre seguim remenant fins que es 
lligui i sigui homogeni. un cop sigui homogeni 
ja ho podem servir a taula amb el fogonet (foc 
baix) perquè sempre estigui calent i no se soli-
difiqui. acompanyem la fondue amb els trossos 
de pa i fruita.

recomanem que tingueu molta cura al mani-
pular el fogonet i no ho deixeu fer als nens.

Curta
la recepta
fonDue De forMatges  
Per 2 Persones

el restaurant del mes

La Cua
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Com distingim la qualitat?

Comercialitzeu calçots cuits?

 

El calçot, sense cap mena de dubte, és 
un producte molt destacat dins de la 
gastronomia i cuina catalana. Però 
sabem distingir la seva qualitat? I del 
cultiu que en sabem? Ens en farà cinc 
cèntims en Marc Vidal Savall de Fruites 
Ca la Victòria.

Ens explica que aquesta hortalissa està 
tot l’any a la terra, primer perquè entre 
l’abril i el maig es planta la ceba, que es 
recull cap a l’agost ja seca, aquesta 
ceba podem dir que serà la llavor del 
calçot, es torna a plantar a l’agost-se-
tembre per deixar que el conreu es 
desenvolupi al seu ritme i collir-lo en el 
seu moment òptim, la recollida la 
podem fer durant 5 mesos, estirant els 
últims calçots de la terra per setmana 
Santa aproximadament.

A de ser un calçot d’uns 20-25 cm, 
amb la fulla ven verda i la cama blanca, 
és important també fixar-nos en el 
manat, que siguin tots de la mateixa 
mida i gruix. D’aquesta manera també 
és couran tots a l’hora.

 

 

Sí, a partir del gener també en comer-
cialitzem de cuits. D’aquesta manera 
tens l’opció de comprar-los crus o cuits 
i calents, es venen amb manats de 25 i 
donem l’opció d’acompanyar-los amb 
patates o carxofes al caliu, tot cuit a 
casa.
Es poden encarregar a la nostra botiga.

Parlem
  Calçots  

 

 

Tambe cuits

,
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inGrEdiEnts:
mitja ceba, una punta de pebrot vermell, una punta 
de pebrot verd de fregir, dos dents d’all, mitja 
tomaca, una carxofa, les potes d’una sípia, 300 gr. 
d’arròs, oli, sal, pebre roig dolç i brou.

tallem totes les verdures 
petites i la carxofa en 
octaus. Posem l’oli a 
la paella i anem fent el 
sofregit; primer la ceba, 
quan estigui una mica 
feta hi afegim el pebrot 
vermell, a continuació el 
pebrot verd. un cop està 
fet hi posem la carxofa i 
ho deixem fer una mica 
a foc mig. seguidament 
l’all i seguim sofregint 
una mica més. ara és el 
moment del tomaca. Ho 
salem tot. Deixem que 
es sofregeixi tot be i hi 
afegim la sípia tallada i 

ho coem tot junt. Hi po-
sem una mica de pebre 
vermell i a continuació 
hi afegim l’arròs al que li 
anirem donant un parell 
de tombs per a que es 
tanquin els porus i no 
s’obri el gra un cop cuit.

ara ja li podem anar 
afegint el brou de peix 
de mica en mica , el foc 
al número 6 o 7. com a 
màxim ho deixem al foc 
18 minuts. Ho retirem 
i ho deixem tapat amb 
un drap dos minuts 
més abans de servir.

Dieta i salut 
arrÒs GustÓs  
(dE sÍPia i carxofa)
n. ricomà
www.dietaisalut.com ElaBoraciÓ: 

977 791783           646550140
www.puertomaderocambrils.com

c  Drassanes, 31

l’aliment del mes
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És un dels anomenats aliments-medicina, com 
l’all i la ceba. té una gran capacitat per a facilitar 
el metabolisme dels greixos, reduir el colesterol 
dolent (lDl) i augmentar el colesterol bo (HDl). 
augmenta la producció d’àcids biliars que per-
meten fer una bona digestió, és diürètica, dismi-
nueix els nivells de sucre en sang i alleugera les 
flatulències. 

conté un flavonoide d’acció antiinflamatòria que 
ajuda a les afectacions del fetge. Per la seva fun-
ció de control del colesterol així com la capacitat 
de disminuir la pressió arterial, la fan una bona 
aliada per prevenir els atacs de cor, així com per 
evitar les recaigudes d’un infart o angina de pit. 

a part de les moltes propietats medicinals, a la 
cuina són un plaer. es poden fer al forn, fregides, 
en sopes o cremes. també com a verdura bulli-
da, saltades, en truita, etc. si s’inclou al sofregit 
d’un arròs de peix, el resultat és excel·lent. 

a l’hora de comprar hem de triar peces que 
estiguin amb les fulles ben tancades, fermes i 
brillants. un cop a casa es poden mantenir a la 
nevera dins d’una bossa de plàstic, però mai en 
paper d’alumini, que les oxida. 

tanmateix, un cop cuites s’ha de consumir, ja 
que si es guarden molt, produeixen un fong de 

CalOries 18 kCal.
aigua 82,5 gr.
greiXOs 0,1 gr.
sODi 47 mg.
POtasi 353 mg.
CarBOHiDrats 2,9 gr.
FiBra 10,8 gr.
PrOteÏnes 2,4 gr.
vitamina a 13 ug.
vitamina B1 0,15 mg.
vitamina B6 0,07 mg.
vitamina B9 (aCiD FòliC) 89 ug.
vitamina C 8 mg.
CalCi 53 mg.
FerrO 1,5 mg.
FOsFOr 130 mg.
magnesi 26 mg.

  la flor 
De l’Horta  
a la taula

lacarxofa
color verd-gris, anomenat bremia, que pot 
ser nociu per la salut. 

no menystinguem els troncs de la carxofa, 
que són molt tendres un cop cuits. els hau-
rem de pelar una mica, traient la part més 
fibrosa. són deliciosos, es poden fer arre-
bossats, saltejats, en crema, al vapor. 

si en volem fer conserva o congelar, utilit-
zarem només el cor de la carxofa, és a dir, 
traiem les fulles exteriors, tallem dues terce-
res parts de les fulles de la punta, buidem 
la part peluda de dins i deixem així el fons o 
cor de carxofa.. 

nÚria ricomÀ muntanÉ
Diplomada en nutrició

si són De teMPoraDa Millor…

l’aliment del mes
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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

“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

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 

Busca
ofertes i demandes

i troba
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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

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 

vilafortuny, 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, 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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serveis
Professionals

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

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 
transportes. Opción de guar-
damuebles. servicio rápido 
y económico. 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
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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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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

Tècniques hipopressives
(Low Pressure Fitness)

a partir del gener

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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amb el final de trimestre arriben les notes i amb elles les sor-
preses, ja que en moltes ocasions, els resultats no són ben 
bé els que esperàvem. És en aquest moment quan als pares 
i mares els sorgeixen algunes qüestions: Per què el meu fill 
estudia però no aprova?, o per què el meu fill no vol estudiar 
i no s’esforça? aquestes, també, són les principals preguntes 
que arriben al nostre centre.

una de les característiques fonamentals de l’etapa infantil i ju-
venil és la gran quantitat de canvis que es van produint al llarg 
del desenvolupament vital, aquests es veuen reflectits tant a 
nivell maduratiu com en l’adquisició de destreses bàsiques per 
a assolir aprenentatges. uns aprenentatges que es troben di-
rectament relacionats amb les característiques individuals que 
envolten a cada infant. s’ha de tenir en compte que no tots 
disposen del mateix ritme de desenvolupament, ja que aquest 
dependrà de l’entorn sociocultural, del sistema educatiu i de 
les característiques inherents al propi individu.

aquestes característiques individuals poden donar lloc a les 
dificultats d’aprenentatge i, en moltes ocasions, esdevenen les 
principals responsables d’un rendiment acadèmic per sota de 
l’esperat i del temut  fracàs escolar.

segons el national Joint committee “la dificultat d’aprenentat-
ge és un terme general que es refereix a un grup heterogeni 
de trastorns que es manifesta en dificultats significatives en 
l’adquisició i ús de la parla, la comprensió oral, la lectura, l’es-
criptura, el raonament o les habilitats matemàtiques.”.

aquestes dificultats se solen manifestar durant els primers 
anys d’escolaritat dels infants, interferint així, en la correcta 
integració dels aprenentatges. les dificultats més significatives 
i les quals experimenten una prevalença més elevada entre 
la població en edat escolar són la dislèxia,  la qual afecta en 
l’aprenentatge i la integració de la lectura i es caracteritza per 
una baixa velocitat lectora i la comissió d’un elevat nombre 

l’article del mes

les  
Dificultats 

D’aPrEnEntatGE

d’errades ortogràfiques. i la hiperactivitat i/o el dèficit d’aten-
ció, la qual impedeix als alumnes mantenir la concentració 
en la realització d’una tasca específica i una correcta pla-
nificació. aquestes es manifesten tot i disposar d’una intel-
ligència adequada i una escolaritat convencional i poden ser 
les causants del baix rendiment d’alguns alumnes i de l’apa-
rició de judicis erronis com de “desinterès”, “desmotivació”, 
“alumnes poc treballadors” o directament “mal estudiants”. 

respecte als diagnòstics sobre aquestes dificultats, cal tenir 
molta cura quan parlem d’edats primerenques, ja que cada 
nen i nena disposa del seu propi ritme de desenvolupament. 
el fet de no poder realitzar un diagnòstic definitiu no vol dir 
que no s’hagin de prendre mesures educatives. quan ens 
trobem davant d’una dificultat que impedeix la correcta inte-
gració dels aprenentatges, podem iniciar una intervenció que 
consistirà en una reeducació específica. Per dur-la a terme 
s’han de considerar diferents aspectes referents a l’alumne 
com l’origen de la dificultat i del baix rendiment i els punts 
forts del nen/na i, així, poder utilitzar-los per a compensar les 
seves mancances. aquesta intervenció psicoeducativa es-
pecífica, també ha d’incidir en els factors emocionals i con-
ductuals amb l’objectiu de contrarestar l’efecte d’algunes 
variables que poden aparèixer en els alumnes com la baixa 
autoestima, la manca de confiança i, fins i tot, conductes 
problemàtiques i negativistes. amb aquestes reeducacions 
es pretén aconseguir l’estimulació de les habilitats cognitives 
que incideixen en l’aprenentatge; atenció, memòria, percep-
ció, orientació, llenguatge, raonament... i que els alumnes 
aconsegueixin desenvolupar recursos propis a partir de les 
seves possibilitats per així, compensar i millorar les àrees on 
el rendiment és més baix. 

És per aquests motius que la nostra filosofia de treball, com 
a centre especialitzat en les dificultats d’aprenentatge, és es-
timular al màxim les possibilitats de cada nen i nena per a 
aconseguir un bon desenvolupament,  tant a nivell educatiu 
com personal.

sant Joan baPtista De la salle, 9 baixos. caMbrils / 977106728 · 674117486

www.tipcambrils.com
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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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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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le expliqué que había parado en aquel 
pueblo porque llevaba un barco desde ita-
lia a cambrils, había parado por culpa de la 
marejada que se había formado y que iba a 
más, le expliqué que estaba acostumbrado 
a esa sensación, a la de que te juzguen, a 
la gente en general le gusta hablar, y no se 
porque añadir de su propia cosecha, bre-
vemente le conté una pequeña anécdota 
personal que lo consoló:

una noche de sábado estaba tomando algo 
con unos amigos en un pub llamado cheers, 
al poco de llegar se añadieron al grupo unos 
amigos de mis amigos, uno de ellos, se apun-
tó a una partida de dardos conmigo, mientras 
jugabamos fuimos hablando de nuestro ami-
go común y de quién conocíamos, y curiosa-
mente me habló de un capullo que vivía en 
cambrils, le tiré de la lengua disimuladamen-
te y el muy cretino se regaló comentando la 
vida y milagros de aquel personaje,

cuando tuve bastante le pregunte :

- Y ese tal Pep ?, estuvo con tu ex novia 
por casualidad ?

Me miró sorprendido, y asintió.

- porque me lo preguntas?

- es que no suelo tener cuentas pendien-
tes con nadie, y es por lo único que 
quizás puedas tener algún motivo para 
hablar así de mi.

al principio pensé que era condescenden-
cia cuando empezó a decir con vehemen-
cia sorprendido cosas como  : 

- pero si eres bajito y majo...

en fin, certificó que la estupidez no tiene 
límites.

Pep camacho

El Conte d’en Pep
PartE 4

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

R

info@sushihoshi.com sushihoshicambrils

  Sopa  Miso 1€

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!



29per la

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, Eva Palacios

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.



31per la

Passeig Francesc Macià 5 Cambrils T. 659 069 546

Ración  HUEVOS ROTOS

con  JAMÓN o CHORIZO

5 €
+ Caña
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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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Moda Dona i Homec/ Consolat de Mar, 90 Cambrils       

MODA

D A Z Z A



34per la

caP d’any jovE
amb l’orquestra mitjanit

01 dE GEnEr
01.00 h

ateneu Juvenil, Horta  
de santa Maria 14

atraccions infantils
a les places Mossèn Joan batalla,  

carles roig i Josep Martí i nolla

dEl 23 dEsEmBrE
al 05 dE GEnEr

de 10.30 a 13.30 h i  
de 16.30 a 20.30 h

què fer
agenda

fins El 27  
dE GEnEr

15.00 h. sala àgora de 
l’ajuntament de cambrils

2a BiEnnal  
d’art contEmPorani  
GastronÒmic 2016

05 dE GEnEr
19.00 h

Mollet del rec 
cambrils

arriBada dE sEs majEstats  
Els rEis maGs d’oriEnt 
focs d’artifici i gran cavalcata

 rEcorrEGut dEls hEralds dE sEs 
majEstats Els maGs d’oriEnt i 

rEcollida dE cartEs 

03 dE GEnEr
a partir de les 16.00 h

pels carrer del centre,  
pl. del Pòsit, pl. de la vila

Pista dE PatinatGE dE  
nadal sEnsE GEl

fins El 08 dE GEnEr  
d’11 a 14 h i de  

16.30 a 21.00 h 
Plaça aragó

a Cambrils aquest gener?

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 12 dE dEsEmBrE 
al 15 dE GEnEr  

dE 2017
18.00 h. a la salle

59è concurs  
dE PEssEBrEs

 01 dE GEnEr
19.30 h 

Parròquia de sant 
Pere apòstol

tEatrE arsènic i PuntEs dE coixÍ 
amb el grup de teatre la teca
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a Cambrils aquest gener?

c   València  44,  977 79 58 35   Urgencias 24 h.  615 415 675

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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