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Quiròfan amb Sedació

Primera visita gratuïta, pressupost 
sense compromís i fi nançament 

sense interessos.

Dr. Victor Gumbao Grau
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. 

Núm Col. COM 33770
Especialista en Cirurgia Maxilofacial, 

Implantologia i Estètica facial.

Dra. Maria Prim i Pujals
Llicenciada en Odontologia. 

Núm Col. COEC 6487
Especialista en Odontopediatria 

i Odontologia Conservadora.

Dra. Alba Roviralta Perelló
Llicenciada en Odontologia. 

Núm Col. COEC 6914
Especialista en Estètica dental, 

Rehabilitació Oral i ATM.

Christian Vargas Álvaro
Llicenciat en Odontologia. 

Núm. Col. COEC 3987
Especialista en Implantologia 

i Cirurgia Oral.

Dra. Carolina Ibañez Luengo
Llicenciada en Odontologia. 

Núm. Col. COEC 4688
Especialista en Ortodòncia 

i Invisalign.

Dra. Gemma Salgado Font
Llicenciada en Odontologia. 

Núm. Col. COEC 4585
Especialista en  Periodòncia 

i Cirurgia oral.
Ctra. Colldejou, 2 · 43330 Mont-roig del Camp · 977 83 82 83

Av. Pau Casals, 19  · 43840 Salou ·  977 35 36 37
c/ Major, 6 · 43470 La Selva del Camp ·  977 84 55 44

La teva boca en bones mans

No tanquem 
al migdia!

Dilluns a divendres
Nou horari: 

9:30h
 20:00h
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CUINA MARINERA 
I DE MERCAT
“Et portem a taula la millor 
matèria primera”

Informació i reserves

977 360 059Dilluns a diumenge
13:00 - 15:45 h. 
20:00 – 22:45 h.
Tancat dimecres nit 
i dijous tot el dia Carrer del Consolat de Mar, 66 · 43850 CAMBRILS
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POLÍTICA / ECONOMIA
El pressupost municipal de Cambrils 
augmenta en 2 milions d’euros

OPINIÓ
Xavier Martí:  
“Cambrils vol i pot més”.

TURISME / URBANISME
El solar del Pòsit ja té llicència 
per construir un hotel de 4* superior

GOVERN OBERT
L’Ajuntament de Cambrils estrena la cita 
prèvia a l’OAC i l’Oficina Local d’Habitatge

ECONOMIA
L’Ajuntament de Mont-roig aprova un 
pressupost de 27 milions per al 2020

ENTREVISTA
Parlem amb Lildami, el màxim 
exponent del rap en català

GUIA DE RESTAURANTS
Informació de contacte
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Economia Economia
Cambrils

EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE CAMBRILS 
AUGMENTA EN 2 MILIONS D’EUROS

El govern de l’Ajuntament de Cambrils ha por-
tat al Ple Municipal uns pressupostos de més 
de 47 milions d’euros per a l’exercici 2020 

que reforcen les polítiques d’habitatge i posen les 
bases de les grans inversions previstes pels quatre 
anys de mandat. El pressupost, que s’incrementa 
en 2 milions d’euros respecte l’any passat, parteix 
dels grans eixos del Pla d’Acció Municipal, concre-
ta la visió política i estratègica i defineix les accions 
que es desenvoluparan durant aquest primer any de 
mandat.

Les línies fonamentals del pressupost són la priorit-
zació de l’acció en relació a l’àrea de la persona i el 
benestar dels cambrilencs i cambrilenques, la dina-
mització del sector econòmic del municipi, la millora 
de l’espai públic i l’entorn, la disposició d’eines que 
aproximin l’administració a la ciutadania i l’eficiència 
en la gestió de recursos públics.

Entre les prioritats, destaquen les polítiques socials 
com l’augment dels ajuts a l’habitatge per a famílies 
vulnerables o l’ampliació de la tarifació social; l’in-
crement de les partides d’obra pública per redactar 
els grans projectes que es portaran a terme durant 

aquest mandat; el reforç en els serveis, mante-
niment i neteja de de platges, o el compromís del 
govern amb la participació, la transparència i el ren-
diment de comptes amb la ciutadania. 

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha expli-
cat que els pressupostos reflecteixen la voluntat de 
portar a terme importants projectes iniciats en el 
mandat anterior així com nous projectes clau, prio-
ritzant l’atenció i el servei a les persones.

El primer pressupost del mandat reflecteix els grans eixos del Pla 
d’Acció Municipal i posa les bases de les grans inversions previstes 

S’incrementa la partida 
destinada a potenciar les 
polítiques d’habitatge des 
de la nova Oficina Local

Imatge de la roda de premsa de presentació dels pressupostos.

L’alcaldessa ha afirmat que l’objectiu és aconseguir 
una administració amb capacitat d’atendre les ne-
cessitats del municipi, entomar els nous reptes de la 
nostra societat i generar noves oportunitats en tots 
els àmbits de la competència municipal. Camí Men-
doza també ha parlat de les eines per aproximar 
l’administració a la ciutadania com els segons pres-
supostos participatius, l’Altaveu Ciutadà, l’OAC 360 
o la millora dels centres cívics; ha explicat l’aposta 
per la cultura amb partides per noves excavacions 
o per l’ampliació d’espais museístics, i ha anomenat 
algunes partides d’Esports com el pla de millora de 
les instal·lacions municipals esportives.

Finalment, l’alcaldessa destaca la bona feina realit-
zada en exercicis anteriors en l’eficiència i la soste-
nibilitat dels recursos financers, l’estalvi energètic i 
l’ajust realista als ingressos per sanejar els comp-
tes municipals. “Aquesta gestió responsable ens ha 
permès destinar més recursos a programes pressu-
postaris amb un clar component social”.

Per la seva banda, el regidor d’Hisenda, Jaume Gila, 
ha explicat que el pressupost garanteix la prestació 
de serveis de qualitat, projectes de futur i cohesió 
social, fent un exercici de responsabilitat, realisme 
i planificació sense oblidar els criteris de prudència.
El regidor també ha explicat que l’organització del 
pressupost presenta novetats derivades de la reor-
denació d’alguns departaments de l’Ajuntament del 
canvi de mandat i del fet que, per primera vegada, 
s’han imputat les despeses de personal a cadas-
cuna de les activitats i serveis per tal de donar una 
visió més global i real.

Pel que fa a l’endeutament, Gila ha destacat que 
el deute de l’Ajuntament a 31 de desembre serà 
de 14.853.052 euros, que suposa una reducció de 
3.522.088 euros respecte l’any anterior, i ha recor-
dat que l’any 2015 el deute era de 44.900.000 eu-
ros. “La priorització estratègica de la despesa s’ha 
conjugat amb una previsió realista i prudent dels in-
gressos, atenent al compliment de la sostenibilitat 
financera”, ha afirmat el regidor.

Més diners per polítiques en l’àrea de la persona
En els nous pressupostos s’incrementen les parti-
des per programes socials i assistencials, la promo-
ció de l’educació i de l’habitatge. En aquest apartat, 
es reforçarà el Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones (SIAD), es posarà en funcionament el nou 
Servei d’Atenció Integral (SAI) per a persones LGTBI+ 
i s’ampliarà la xarxa de desfibril·ladors.

Dins de la mateixa àrea, el govern aposta per trobar 
una solució que garanteixi l’accés a l’habitatge i per 
això dotat econòmicament el pressupost per al des-
envolupament de l’Oficina Local d’Habitatge, ha cre-

Hi ha una clara aposta 
per la redacció dels grans 
projectes que es portaran 
a terme aquest mandat

at una nova partida per a l’elaboració del Pla Local 
d’Habitatge i ha triplicat els ajuts en els programes 
d’oferta d’habitatge per a famílies vulnerables.

Una economia emprenedora i responsable
El segon tinent d’alcalde, Oliver Klein, ha parlat de 
la consolidació de les accions esportives i gastro-
nòmiques per omplir un calendari d’esdeveniments 
durant tot l’any i desestacionalitzar l’economia; de 
la promoció turística per captar nous mercats, i del 
treball per aconseguir la nova certificació turística.

El regidor també ha destacat l’increment de la dota-
ció del programa d’ajuts per a empreses i persones 
emprenedores Suma i sumem i ha posat en valor 
tots els serveis d’assessoria que s’ofereixen des de 
la Torre del Llimó. El pressupost 2020 també preveu 
línies d’ajut per resoldre la situació amb el sector in-
dustrial que s’arrossega des de fa dècades.

Millora de l’espai públic i de la seguretat
El primer tinent d’alcalde, Josep Lluís Abella, ha re-
passat projectes que s’impulsaran aquest mandat 
com l’avinguda de l’Esport que connecta el nucli de 
Cambrils i l’estació amb l’A7 i l’AP7, la remodelació 
de la rambla Jaume I, la millora de l’avinguda Dipu-
tació o el pla de regeneració de l’arbrat. 

Abella també ha destacat l’increment del pressu-
post de manteniment de platges, que significarà 
doblar la freqüència de neteja , millorar l’atenció 
a les persones amb mobilitat reduïda, ampliar el 
nombre de cabines i mantenir-ne quatre durant 
tot l’any. Finalment, el regidor ha parlat de l’aug-
ment del pressupost pel manteniment de la xarxa 
de camins rurals, el nou pla de regeneració d’ar-
brat i les accions per avançar cap a una mobilitat 
més sostenible.
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La garantia d’una empresa líder 
en el sector ecològic

Reus
Dilluns a Dissabte: 09:00h - 20:00h

L’Hospitalet de l’Infant
Dilluns a Divendres: 09:00h - 20:00h
Dissabte: 10:00h - 15:00h

Prat de la Riba, 11 
606 752 419

43201 · Reus

Monturiol, 7
Pol. Ind. Les Tàpies I · 682 346 446 

A7 - Sortida 1.129 · L’Hospitalet de l’Infant
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Hola!!! Com diu la gran artista 
cambrilenca Nuri Mariné, que 
ens ha fet la portada d’aquest 

número de la revista. Molts cambrilencs i 
cambrilenques ja ens coneixeu. La revis-
ta COSTA magazine té més de 16 anys 
de trajectòria i en algunes ocasions ha 
anat arribant a Cambrils, tot i que de 
manera intermitent i amb només uns 
quants exemplars. Ara, però, arribem 
per la porta gran, i just 
quan celebrem el núme-
ro 400 editem 14.000 
exemplars i els distribuïm 
a tot Cambrils, a més de 
les poblacions que hem 
cobert des del primer dia 
de la nostra aventura (a 
mitjans de juliol de 2003), 
Miami Platja, Mont-roig, 
L’Hospitalet de l’Infant i 
Vandellòs.

Arriba, doncs, el que nosaltres en diem 
“La revista que es llegeix”, un mitjà gratuït 
de comunicació i informació quinzenal 
perquè conegueu què passa i què es pot 
fer a Cambrils. Evidentment, hi trobareu 
anuncis, tots els necessitem, però el 
nostre fet diferenciador és la informa-
ció, les notícies, les entrevistes i, perquè 
no?, els comunicats que ens vulgueu fer 
arribar. Perquè a COSTA magazine també 

ens dediquem a això, a fer 
d’altaveu d’associacions, 
entitats i tot tipus de 
col·lectius que necessitin 
fer-se sentir.

A partir d’ara doncs, ens 
anirem veient cada quin-
ze dies. Personalment 
us he de dir que no sóc 
cambrilenc, però gairebé, 
perquè a Cambrils hi he 
viscut molts anys i hi he 
passat alguns dels mi-
llors moments de la meva 
vida. Qui vulgui està més 
que convidat a un cafè o 
el que convingui. Tant jo 
com aquestes pàgines 
quedem a la vostra dis-
posició, i entre tots ani-
rem millorant.
Moltes gràcies per llegir-
nos i fins la segona quin-
zena de març!!!

Arribem 
amb més 

exemplars, 
més 

difussió, més 
cobertura i 
més lectors
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Meteorologia
L’Hospitalet de l’Infant

EL TEMPORAL GLÒRIA VA CAUSAR DANYS 
PER 200.000€ A VANDELLÒS I L’HOSPITALET

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant valora en prop de 200.000 euros els 
danys ocasionats pel temporal Glòria al mu-

nicipi. És una xifra provisional, perquè encara que-
den per quantificar alguns dels costos a sufragar, 
segons ha puntualitzat l’alcalde, Alfons Garcia.

Els punts més afectats per la borrasca van ser la 
zona de l’Arenal i de la Punta del Riu del nucli de 
l’Hospitalet de l’Infant; i el nucli de l’Almadrava. A la 
zona de l’Arenal de l’Hospitalet es van haver de re-
tirar molts metres cúbics de sorra, que es van des-
plaçar a causa de la llevantada i del fort onatge amb 
mar de fons, i que van deixar soterrada bona part 
del passeig marítim, amb el mobiliari urbà i les instal-
lacions que acull (bancs, papereres, pista esportiva, 
etc.). A hores d’ara ja s’ha retirat la sorra del passeig 
i falta escampar la sorra per la platja. Aquests tre-
balls tenen un cost de més de 30.000 euros.

A la zona de l’Arenal, el temporal Glòria va malmetre 
també les persianes i el material de la Base Nàutica, 

el mur de pedra que defineix el passeig, les instal-
lacions de reg de les zones enjardinades, el pont de 
davant de del Parc de Sant Roc, els parterres dels 
arbres, la senyalització vertical, etc.

A l’Almadrava, el temporal va endur-se la sorra de la 
platja (de moment, s’esperarà per veure si la platja 
es regenera de manera natural ) i va ocasionar di-
versos desperfectes com va arrencar i descalçar 
en alguns punts el mur de formigó, arrencar el pa-
viment enrajolat, papereres, el sistema de reg, dos 
bancs de pedra, arrencar l’arbrat de primera línia de 
mar, eetc. També va malmetre les rampes d’accés a 
la platja i altres instal·lacions, a més de trencar el tub 
de l’emissari i la senyalització vertical. 

L’Ajuntament demanarà ajuts a la Generalitat i al govern espanyol

És una xifra provisional 
i encara queden 
per quantificar 
algunes despeses

La platja de l’Almadrava després del temporal Glòria.

La reposició del mobiliari (bancs, papereres, enllu-
menat, passarel·les, bases de dutxa, cartelleria, pals 
de senyalització, etc) tindrà un cost d’uns 30.000 
euros. A més, l’Ajuntament invertirà més de 7.000 
euros en material per arranjar murs i paviment; uns 
5.000 euros en reposar l’arbrat i el sistema de reg.

A aquestes despeses cal afegir-hi les derivades del 
treball dels operaris municipals i del lloguer de ma-
quinària, que tenen un import d’uns 20.000 euros. 
En la valoració no està inclòs el cost de la reposició 
de sorra de la platja, que és competència del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico del govern espanyol. Per finançar la repara-
ció de tots els desperfectes causats pel temporal 
Glòria, l’Ajuntament demanarà ajuts econòmics a la 
Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat.
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ALTAVEU CIUTADÀ

TREBALLEM PER UN GOVERN MÉS OBERT I PARTICIPATIU

INFORMA’T I PARTICIPA:
www.cambrils.altaveuciutada.cat

CAMBRILS
Opina sobre el que fa 
el teu ajuntament

Àrea de Participació Ciutadana

LA SOCIETAT 
ESTÀ CANVIANT 
I les administracions públiques 
hem de ser conscients de la im-
portància de tenir en  compte i  
incorporar el que pensa la po-
blació en la gestió municipal. 

COM PODEU OPINAR ? 
A través de l’Altaveu Ciutadà, del 
qual podreu formar part de mane-
ra totalment anònima.

Aquesta eina es concreta en una 
sèrie de consultes cada dos o tres 
mesos mitjançant qüestionaris a 
internet que farem arribar als ve-
ïns i veïnes que vulgueu participar 
voluntàriament en aquest projecte 
durant un període aproximat de 
dos anys.

A CAMBRILS APOSTEM 
PEL GOVERN OBERT
Aquesta és l’aposta de l’Ajun-
tament de Cambrils en vistes a 
millorar la seva gestió i a treba-
llar per un govern més obert a la 
ciutadania.

Escoltarem el que ens hagueu 
de dir per millorar i retrem comp-
tes del que fem i de perquè ho 
fem.

SOBRE QUÈ PODEU OPINAR? 
Podreu opinar sobre la gestió 
que fem des de l’Ajuntament, les 
actuacions que duem a terme, els 
temes que més preocupen i altres 
temes d’interès municipal.

Per participar a l’Altaveu Ciutadà i 
respondre les enquestes, inscriu-te a:
www.cambrilsaltaveuciutada.cat

Projecte Desenvolupat per Gabinet Ceres

Fes sentir la 
teva veu!



RESIDENCIAL DE 16 EXCLUSIVAS 
VIVIENDAS FRENTE A LAS PLAYAS 

DE CAMBRILS

Un entorno cuidadosamente estudiado para dar 
el óptimo servicio a unas viviendas irrepetibles. 
Viviendas elevadas con amplias terrazas, bajos 

ajardinados, viviendas con solarium...

877 011 173 / 608 026 829
Frederic Mompou 2· 43850-Cambrils

www.khaancambrils.com



Opinió

Xavier Martí
President de l’Associació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils
Xef i propietari de Casa Macarrilla 1966

Si bé Cambrils segueix sent des de temps 
enrere la capital gastronòmica de la 
Costa Daurada, la nostra estimada Vila 

marinera té potencial per fer el pas i ser-ho a 
nivell nacional. Les noves generacions seguei-
xen amb força la tradició de grans cases, nous 
restaurants i locals més informals, fan de Cam-
brils una potència gastronòmica només com-
parable a ciutats com Barcelona,   Madrid, Sant 
Sebastián i alguna capital més de província. 
En gastronomia, no és que només estigui 
creixent Cambrils, el creixement és a ni-
vell nacional, Andalusia ha despertat 
i trepitja fort, Tarragona provincia 
també creix molt i bé, però parlem 
de Cambrils.

Perquè Cambrils no deixa de ser 
potència a nivell de província, 
quan és conegut a ciutats 
com Saragossa o al nord, a 
Bilbao, Donosti, o a Madrid, 
perquè per créixer es neces-
sita tenir padrins, es necessita 
que dirigents i institucions creguin en el nivell 
que hi ha. Es diu que ningú és profeta a la seva 
terra i que no és el que ets si no com et vens, 
aquí cal que la nostra cuina arribi a l’orella de la 
resta del món i crec que el problema és la comu-
nicació. S’ha de fer arribar a tots i cada racó de 
la península el què fem i com ho fem. Uns res-
taurants que agafen un producte humil com la 
galera, que es llençava o només s’utilitzava per 
fer brou, i valorada per pescadors en un produc-
te de luxe a preu d’escamarlà en temporada, no 
ho fa qualsevol, ocupació i tenacitat en valorar 

el nostre producte de proximitat, pioners en jor-
nades gastronòmiques i al món de la guia ver-
mella, amb Casa Gatell, sino la primera, de les 
primeres estrelles a Espanya, Can Bosch, amb 
més de 30 anys, o el nostre Rincón de Diego, 
que enguany ja fa 15 anys. 

A Cambrils, bressol de la gastronomia dels ma-
riners, li cal un padrí, un ajuntament amb un bon 
gabinet de premsa, i no és que em queixi d’ell, 

que ajuda i molt en les jornades, però 
necessitem més, més comunica-

ció de premsa, necessitem que 
arribin més crítics gastronò-
mics, que no només es mo-
guin en grans ciutats i capi-

tals de província, necessitem 
que televisions nacionals arri-

bin, que vegin què estem fent, 
necessitem una veu alta i potent 

que expliqui qui som, d’on venim i 
cap on anem.

Perquè a Cambrils, quan no és estiu, es ve a di-
nar, i no dic que no es treballi en turisme espor-
tiu, o que no es treballi en cultura, però la reali-
tat és que el 90% dels visitants vénen a menjar. 
Si tenim aquest diamant, ja no dic en brut, sinó 
que tenim un diamant polit que ja és hora de 
convertir-lo en una joia. Ara és el moment de 
donar el pas, quan tots estrenyen i tots aposten 
per una gastronomia de qualitat. Arriba el mo-
ment de donar el cop sobre la taula una vegada 
més i dir ben alt i ben fort que Cambrils és aquí. 
Ser la capital gastronòmica de la Costa Daurada 
se li queda petit.

Cambrils
vol i pot més

Menú 
Chuletón

35,00 ¤

Menú 
Parrillada

23,50 ¤

Menú 
Lunes a viernes

15,50 ¤

Menú Fin de 
semana y festivos

18,00 ¤

T 977 791 783
Carrer Drassanes, 31 · CAMBRILS
puertomaderocambrils@gmail.com
www.puertomaderocambrilsdotcom.wordpress.com

Disfruta de 
la mejor carne!

Precios con IVA incluído
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Av. Los Ángeles 13 · MIAMI PLATJA · 977 170 178

@megabicibikecoffee

Gastronomia / Esports
Cambrils

CAMBRILS PRESENTA ELS CALENDARIS DE 
PROMOCIÓ DEL TURISME GASTRONÒMIC I ESPORTIU

L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza; 
la regidora de Projecció Exterior i Turisme, 
Marta Borràs; el regidor de Promoció Eco-

nòmica, Oliver Klein; la regidora d’Esports, Natàlia 
Pleguezuelos, i el president de l’Associació d’Em-
presaris d’Hostaleria de Cambrils, Xavi Martí, han 
presentat dos calendaris per promocionar el tu-
risme gastronòmic i esportiu. Així doncs, enguany 
al calendari gastronòmic, que s’edita des de fa set 
anys, s’hi afegeix per primera vegada el calendari 
esportiu amb l’objectiu de donar la màxima difusió a 
una selecció de 40 activitats organitzades tant des 
de diferents associacions, clubs i empreses com des 
del patronat de Turisme i la regidoria d’Esports.

La nova iniciativa és un pas més per reforçar l’orien-
tació estratègica de Cambrils pel turisme esportiu, 
tenint en compte que el municipi disposa del segell 
de turisme esportiu des del 2013.

Dos calendaris diferents
Els dos calendaris s’han editat per separat perquè 
les dues temàtiques tenen suficient rellevància i 
protagonisme, s’adrecen a un públic objectiu dife-
rent i perquè les ocasions per repartir-los en fires, 
promocions, workshops i famtrips són diferents.
El disseny enguany s’ha renovat. En total s’han im-
près 4.000 unitats de cada calendari que es distribu-

iran per totes les fires, durant les pròpies jornades i 
esdeveniments, a l’oficina del Patronat de Turisme, 
als 12 Centres de Promoció Turística de Catalunya 
repartits pels cinc continents i a les 34  Oficines Es-
panyoles de Turisme (OET) al món.

Nou cites gastronòmiques
El calendari gastronòmic recull 9 accions o jornades 
gastronòmiques que se celebren durant tot l’any, 
excloent la temporada alta de Setmana Santa i d’es-
tiu, quan els establiments de restauració estan en 
ple rendiment. Aquestes nou campanyes dedicades 
a diferents productes de proximitat són fruit del tre-
ball conjunt de la regidoria de Promoció Econòmica i 
el Patronat de Turisme, amb la col·laboració de l’As-
sociació d’Empresaris d’Hostaleria de Cambrils, la 
Cooperativa Agrícola i Confraria de Pescadors.

L’objectiu és incrementar les visites a Cambrils fora 
de temporada amb l’excusa d’una atractiva oferta 
gastronòmica; posar en valor i promocionar  plats i 
productes de temporada cambrilencs com la galera, 
la carxofa o els típics i tradicionals plats de romesco 
o fideus rossos, i mantenir i enfortir l’estreta relació i 
col·laboració entre el sector públic i privat per treba-
llar conjuntament el producte gastronòmic.

Tapa Nadalenca i “Romesco & Drinks”
Una de les novetats d’enguany és la Ruta de la Tapa 
Nadalenca Cambrilenca, amb la cervesa artesana La 
Cambrilenca com a protagonista. La iniciativa con-
nectarà els nuclis de població del Port i de la Vila, 
on hi ha els bars especialitzats en tapes i pinxos, 
mitjançant el trenet turístic. La segona novetat serà 
la proposta “Romesco & Drinks”, que es durà a ter-
me per primera vegada al Parc del Pescador els dies 
15-18 de maig, en el marc de les 8es jornades del 
Romesco. Es tracta d’un nou esdeveniment gastro-
nòmic que inclourà i combinarà showcookings i xer-
rades professionals entorn al romesco (plat i salsa) 
de Cambrils.

El material promocional recull 9 cites gastronòmiques i 40 activitats 
esportives previstes per l’any 2020

Imatge de l’acte de presentació dels dos calendaris.
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Pota de Pop 
Premium Quality
Elaborada artesanalment 

per Peixos Savall! 

Sense aditius
Sense conservants

Sense colorants

Servei de 
restauració

Distribuïm peix i marisc, 
fresc, congelat i viu per 

tota la província

Els Nostres 
Precuinats de 
Peixos Savall

www.peixossavall.comc. Pau Casals, 10-11-13 CAMBRILS PORT · 977 362 391 ·  977 791 754



C./ Carme, 7  - CAMBRILS · 977 363 580 · 1921garcia@gmail.com · @garciajoiers_cambrils

Cambrils
Cultura

EN MARXA ELS PREPARATIUS DEL 46È 
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA

El dia 5 de març es realit-
zarà la roda de premsa 
del Festival on el director, 

Martin Pérez, acompanyat de 
l’alcaldessa del municipi i dels 
regidors del consistori, desve-
tallaran els noms d’aquesta 46à 
edició i quin dia es posaran a la 
venda les entrades. Tot i que els 
concerts començaran a les 22h, 
l’obertura de l’espai al Parc del 
Pinaret serà a les 20h per tal que 
la gent pugui viure l’experiència 
del festival, l’espai a l’aire lliure i 
gaudir de la zona gastronòmica.

La nova edició de l’esdeveniment, 
de referència al sud de Catalunya, 
es planteja amb concerts d’artis-
tes de renom, que es concentra-
ran durant la primera setmana 
d’agost, i tindran preus més eco-
nòmics que els últims anys.

El Festival Internacional de Mú-
sica és un festival històric que se 

celebra des del 1973. És un dels 
més antics de Catalunya i l’únic 
de la seva envergadura que se 
segueix celebrant a la demarca-
ció de Tarragona.
El març del 2018 l’Ajuntament de 
Cambrils i la promotora Concert 
Studio, que havia guanyat el con-
curs públic, van signar un conveni 
per a la producció, realització i 
organització de les edicions del 
2018, 2019 i 2020. 

El dia 5 de març es farà públic el nom dels grups que pujaran 
a l’escenari cambrilenc del Parc del Pinaret

L’APUNT

Música i 
gastronomia 
a l’aire lliure

Cada dia de concert a 
partir de les 20h es posa-
ran en marxa els fogons 
de la cuina del Village del 
Festival. 
Diferents propostes gas-
tronòmiques permeten 
endinsar-se en un mar 
de sabors abans de cada 
concert. El públic pot 
gaudir d’una àmplia 
varietat de menjars a 
base d’entrepans, bur-
gers, amanides, menjar 
healthy o una acurada 
selecció de pernils i 
formatges, creps i fruits 
secs. Cada capvespre 
abans del concert.

Es planteja 
amb concerts 
d’artistes de 
renom, que es 
concentraran 
durant la pri-
mera setmana 
d’agost
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Turisme / Urbanisme
Cambrils

EL SOLAR DEL PÒSIT JA TÉ LLICÈNCIA PER 
CONSTRUIR UN HOTEL DE 4* SUPERIOR

L’empresa Natarent Cambrils, propietària del 
solar de la plaça del Pòsit, ja disposa de la lli-
cència d’obra major per construir un hotel de 

categoria 4 estrelles superior amb un total de 4.300 
m2 construïts i 67 habitacions dobles que compor-
tarà una inversió de més de 6 milions d’euros.

El regidor d’Urbanisme i Obra Pública, Enric Daza, ha 
celebrat que el projecte s’hagi desencallat després 
de tants anys de tenir la plaça en una situació pro-
visional i ha assegurat que des de l’Ajuntament se 
seguirà treballant i es farà el seguiment perquè la 
construcció tiri endavant i finalitzi tan aviat com si-
gui possible. El regidor, que considera que el projec-
te actual millora l’anterior, també ha destacat l’alta 
qualitat de l’allotjament, que estarà obert tot l’any, 
col·laborant en la desestacionalització de la destina-
ció, i en sintonia amb l’orientació de turisme familiar, 
basat en la diferenciació que aporta l’oferta gastro-
nòmica o la pràctica dels esports nàutics.

L’edifici es distribuirà en planta baixa i quatre plan-
tes pis. L’hotel tindrà accés per la façana del carrer 

Pau Casals a través d’un porxo que estableix un eix 
de circulació de vianants entre la porta de l’allotja-
ment i els locals comercials de la façana de la plaça 
del Pòsit. A la quarta planta, s’hi situaran una res-
taurant d’esmorzars amb vistes al mar i una gran 
terrassa solàrium amb una piscina. La planta co-
berta es reservarà a les instal·lacions necessàries 
per l’edifici.

L’edifici s’obrirà a la planta baixa, retranquejant-se 
per donar circulacions àmplies als carrers del seu en-
torn i proporcionant espais d’ús comercial que contri-
bueixin a la consolidació de l’activitat de la zona. Les 
façanes busquen integrar-se amb l’entorn del barri 
mariner utilitzant la pedra calcària com a revestiment 
de sòcol, i al mateix temps aprofitant les últimes tec-
nologies per poder alleugerir les càrregues. La resta 
de façana s’acaba amb un arrebossat llis.

L’actuació en conjunt del nou edifici persegueix im-
plantar un servei de qualitat que ajudi a vertebrar la 
Plaça del Pòsit a través de la singularitat però alhora 
integrant-se amb l’entorn.

L’establiment es distribuirà en planta baixa i quatre pisos amb un 
total de 4.300 m2 i 67 habitacions dobles
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34’95
€/MES

IVA INCLÒS
VAT INCLUDED

MwSt INBEGRIFEN
IVA INCLUSA

INTERNET
50Mbps*

ALTA VELOCITAT
SUPER FAST

HIGHSPEED DSL
INTERNET VELOCE

MÉS INFORMACIÓ: www.eportsinternet.com
*50Mbps és la velocitat mitjana de la connexió, la velocitat pot oscil·lar entre 20Mbps i 
90Mbps depenent de la distància entre els equips del client i el repetidor d’ePorts.



Av de Barcelona,145 · 43892 Miami Platja · 977 810 519 · www.restaurantrally.com

 Cocina internacional!

Sistemas de alta seguridad
para su hogar o empresa

Ed. Mozart, C./Terra Alta, 8 Local 1
43890 L’HOSPITALET DE L’INFANT

977 172 532
639 157 533

INSTALADOR OFICIAL DAITEM 
TECNISERV D.G.P Nº1407

Protección contra intrusión, agresión e incendio.
Instalación rápida, sin cables ni cuotas mensuales.
Sistemas con autoprotección ANTISABOTAJE
Detección del corte de línea telefónica
3 niveles de detección, 3 niveles de alarma y hasta 
4 grupos de protección



Una tablet

CONSUMICIONS IGUALS O SUPERIORS
A 20    A QUALSEVOL BAR,

RESTAURANT O ESTABLIMENT DE
MENJAR PER EMPORTAR DEL MUNICIPI

Menja i
guanya! 2020

AL MATEIX ESTABLIMENT 
O A L'OFICINA DE TURISME

Un VAL de 30 euros
de consumició cada mes

Una experiència
per a dues persones

I PARTICIPA EN EL SORTEIG DE:

*

Un smartwatch

LLIURA EL TEU TIQUET

VENTA
Apartamento situado en primera línea 
de mar. El apartamento consta de tres 
dormitorios dobles, baño completo y 

aseo con ducha, cocina independiente, 
lavadero, salón comedor con salida a 
terraza con vistas al jardín y a la playa, 
calefacción de gas natural, bonita zona 

comunitaria con piscina.

155.000 €

Apartamento situado en primera línea 
de mar. Consta de dos dormitorios 

dobles, baño completo, cocina 
semi-abierta equipada, salón comedor 

con acceso a terraza y vistas al mar, 
trastero, aire acondicionado frio/

calor, ascensor, plaza de parking sub-
terránea privada y zona comunitaria 

con piscina.

160.000 €

Casa independiente toda en una 
planta construida en una parcela de 

607m2. Consta de 4 dormitorios, salón 
comedor con chimenea, baño, cocina 
independiente, terraza, barbacoa, gara-
je, trastero y jardín privado. Calefacción 

de gas.

179.000 €

Apartamento primerísima línea de mar 
en Miami Playa. Consta de tres habi-
taciones, cocina independiente, salón 
comedor con salida a gran terraza, 
aseo y baño completo. Dispone de 

ascensor, parking, piscina y gran jardín 
comunitario.

179.000 €

Apartamento situado en segunda 
línea de mar. Consta de 2 dormi-
torios dobles, baño y aseo, cocina 
independiente, salón comedor, 

terraza. Reformado

98.000 €

Casa adosada esquinera en Miami 
Playa. Consta de cocina independiente 
equipada, salón comedor con chime-
nea, 3 habitaciones, aseo con ducha 
y baño completo. Terraza y jardín con 

barbacoa. Dispone de piscina comunita-
ria y parking privado..

167.000 €

Apartamento situado en primerísima 
línea de mar. El apartamento consta de 
dos dormitorios dobles con armarios 

empotrados, 2 aseos con ducha, cocina 
equipada, lavadero, gran salón comedor 
con salida a terraza de 10m2 con vistas 

al mar, calefacción de gas, plaza de 
parking y zona comunitaria con piscinas.

149.000 €

Apartamento situado en segunda 
línea de mar con buenas vistas al mar. 
Consta de dos dormitorios dobles con 
armarios empotrados, baño completo, 
cocina independiente con pasaplatos, 
salón comedor con salida a terraza 

con vistas al mar, aire acondicionado, 
doble ventana, plaza de parking 

privada, barbacoa comunitaria y zona 
comunitaria con piscina.

119.000 €

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA



www.costadorada-villas.com

En Costa Dorada Villas 
Valoramos su inmueble y ofrecemos 

seguros de vivienda, cobro de alquiler, 
gestión y tramitación de anti-ocupas. 

Manejamos una extensa cartera de inmuebles 
y clientes. Trabajamos sin contratos de 

exclusividad. Hablamos inglés, francés y ruso. 
Compromiso y seriedad.

Telf.: 977 366 222 / 608 935 706
C/ Montbrió, 5 bajos · 43850 CAMBRILS

264.000 € Ref. VS6185
Espléndido ático triplex en Molí de la Torre. 250 m2, 
salón comedor diáfano, cocina ind. con despensa, 
aseo, buhardilla, terraza con césped artifi cial y 
zona chill out, jacuzzi. 3 hab. con suelos de tarima, 
2 baños, vestidor, armarios emp.. Calefacción a gas. 
Garaje subt. de 35m2, con puerta automática.

115.000 € Ref. AA0120
Oportunidad apartamento muy próximo a la playa, 
2 dorm., baño, cocina abierta, dos dorm. dobles con 
armarios empotrados, baño completo, terraza amplia 
con orientación sur, piscina comunitaria con zona 
ajardinada, parquing abierto asignado dentro del 
recinto cerrado.

84.500 € Ref. VS6143
Zona Bahía, a pocos metros de la playa y del puerto. 
Apartamento 1 dorm., de unos 60 m2, terraza cerrada, 
esquinero, exterior, cocina ind.con galería, baño con 
plato de ducha, amplio salón comedor, hab. doble 
con armario emp. Zonas verdes, con parque infantil, 
portero durante todo el año.

75.000 € Ref. AV0095
Apto. en una de las mejores zonas de Cambrils. A cin-
co minutos de la playa,  a unos 12 minutos del puerto, 
cerca de trasporte público. 1 dorm., trastero, baño 
con ducha, cocina abierta, salón comedor amplio, 
carpintería de aluminio doble cristal, split en salón. 
Pequeña terraza bien orientada.

126.000 € Ref. VS6145
Apartamento de 60m2  ideal para segunda residen-
cia, a 50 metros de la playa, con vista al mar, de un 
dormitorio baño completo, salón, cocina individual, 
terraza, amueblado y equipado, maquina de aire 
acondicionado, frío y calor. Garaje comunitario.

120.000 € Ref. VS6178
Apartamento en Passeig Miramar, en segunda línea, 
de unos 70m2, frontal a mar,  última planta y con es-
tupenda gran terraza de dos habitaciones, baño com-
pleto, cocina individual con galería, splits en salón y  
habitaciones. muy  buen estado.

308.000 € Ref. AA0263
Segunda línea de mar, inmueble de 150m2. Gran salón 
con terraza esq. 3 dorm., baño suite, cocina con mue-
bles y electrod., terraza con vistas al mar. Parquet, cli-
mat. por conductos, carpintería ext. de aluminio lacado 
con vidrio aislante, garaje subterráneo, gran trastero. 
Zona com. con piscina.

135.000 € Ref. VS6148
Planta baja. 1 hab., cocina abierta, salón comedor, 
baño completo. Terraza privada de unos 65m2, con 
posibilidad de que puedan aparcar dos coches. Zona 
porche, puerta blindada de acceso a la casa. Total-
mente amueblada, con electrodomésticos. Splits, 
toldos, rejas, caseta de jardin pvc.

448.000 € Ref. VS6176
Chalet ind. a escasos metros de las playas de Cam-
brils con piscina privada, 200m2 aprox y parcela de 
350 m2. 3 dorm. dobles, calefacción a gas, alarma y 
chimenea. CCasa de arquitectura mediterránea y muy 
funcional, tanto para primera como segunda residen-
cia. Zona habitada todo el año. 

Ofertes de feina
Tens una empresa o un negoci?

Si busques personal, 
Costa et publica l’anunci GRATIS!
info@costamagazine.com

Govern Obert
Cambrils

L’AJUNTAMENT ESTRENA LA CITA PRÈVIA
A L’OAC I L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE

L’Ajuntament de Cambrils ha posat en marxa 
un sistema de cita prèvia que permetrà oferir 
una atenció personalitzada més ràpida, més 

eficient i de més qualitat. A partir d’ara ja es pot de-
manar hora per l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) i l’Oficina Local d’Habitatge gestionada per 
l’empresa municipal Ingesol al Forn del Tallero. En 
una segona fase, el sistema s’ampliarà a Benestar 
Social i Esports.

La cita prèvia es pot sol·licitar online a https://cita-
previa.gestorn.com/cambrils o als següents telè-
fons: 010 des de Cambrils o 977 79 45 79 des de 
fora (Ajuntament) i 977 12 90 01 ext. 1 (Forn del  
Tallero). L’objectiu és reduir al mínim les cues  i el 
temps d’espera alhora de fer tràmits presencials.

“El nou sistema de gestió de cues comportarà que 
la ciutadania es desplaci als edificis municipals el 
temps just i necessari, sense esperes excessives”, 
ha afirmat el regidor de Govern Obert, Eduard Pe-
llicer (a la foto). 

El servei de cita prèvia inclou tràmits relacionats 
amb els ajuts de Benestar Social, l’empadronament, 
l’expedició i renovació del DNI, les altes del padró, 
la domiciliació de tributs, la tarifa resident de zona 
blava, la Tbus, la llicència de tinença d’animals po-

tencialment perillosos, la sol·licitud d’admissió a 
convocatòries d’oferta d’ocupació pública, les co-
municacions i llicències d’obres, la inscripció a cur-
sos, l’emissió del certificat digital IDCAT i les petici-
ons de cita per l’OMIC.

Pel que fa al Forn del Tallero, es pot demanar cita 
prèvia per demanar ajuts i subvencions de lloguer, 
els serveis de mediació de contractes, sol·licitar cè-
dules d’habitabilitat o fer ús de la borsa d’habitatge 
per rebre informació o tramitar un lloguer.

En el cas de l’OAC, durant els primers mesos s’ani-
ran incorporant nous tràmits i es combinaran les 
atencions amb i sense cita prèvia. Passat aquest 
període d’adaptació, només s’atendran les persones 
amb cita prèvia. En canvi, l’Oficina Local d’Habitatge 
ja funciona exclusivament amb cita prèvia.

Es pot sol·licitar per internet o per telèfon. En una segona fase 
també es podrà demanar hora als serveis de Benestar Social i Esports
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www.transactio.net

OFICINA CAMBRILS 
Rambla Jaume I, 44, baixos

Tel. 977 79 31 57

OFICINA TARRAGONA
Rambla Nova 26-28, 4-1
Tel. 977 21 47 97 / 687 806 671

Cambrils-Port. A escasos metros de la 
Rambla Jaume I, vivienda de 3 hab., 

cocina con galería, baño completo y gran 
comedor. Suelos de parquet. A.A. Para 

entrar  a vivir. 2º piso sin ascensor

99.000 € Ref. 1528

Cambrils-Badia.Bonito apartamento de 
1 hab. con terraza, en perfecto estado y 
con vistas al mar, a sólo 100 metros de 
la mejor playa de Cambrils. Gran piscina 

comunitaria. Cambrils al 100%.

127.000 € Ref. 1598

Cambrils-Port. Gran piso en 1 linea  del 
puerto de Cambrils. 130m2, 4 hab. y 2 

baños, gran cocina equipada con electro-
domésticos de alta gama, terraza de más 
de 20m2, vistas espectaculares sobre el 

puerto y playa de Cambrils.
600.000 € Ref. 1509

Cambrils-Port. Bonito  piso de 3 hab. y 
dos baños, cocina americana de diseño, 

suelos de parquet, calefacción a gas y aire 
acondicionado, trastero. Situado en pleno 

centro a 100 metros del puerto.

170.000 € Ref. 1357

Salou. Primera linea! Piso de 2 hab. 
dobles, 1 baño y 1 aseo, para disfrutar en 
vacaciones y no tener que usar el coche, 

dispone de un terraza frontal al mar donde 
poder realizar cenas únicas.

185.000 € Ref. 1546

Cambrils-Mediterrani. Casa pareada de 211 
m2, 2 plantas + sótano. Gran comedor, baño, 
cocina nueva con salida a jardín de 50 m2, 

BBQ y toldos. 3 hab. dobles, una con vestidor 
y baño. Terraza y solarium. Sala de juegos (+ 

despacho y hab.). A 900 m de la playa.
252.000 € Ref. 1603

Cambrils-Port. Bonito piso de 2 hab. do-
bles con armarios empotrados, cocina con 
galería, baño completo y aseo, calefacción 
y A.A., terraza con vistas al mar. Situado 

en primera linea, ideal para disfrutar todo 
el año.

248.000 € Ref. 838

Botarell. Última parcela en venta en 
Botarell! Situada en el casco urbano 

dispone de una superfi cie de 500 m2 para 
la edifi cación de casa individual.

58.000 € Ref. 5007

Cambrils Vilafortuny. Bonita casa 
individual. Gran comedor, 5 dorm. uno 

de ellos suite, 3 baños, cocina offi ce con 
salida a jardín, garaje para 3 coches, 
armarios empotrados. Calefacción 

individual a gas y A.A.
325.000 € Ref. 1562

Economia
Mont-roig del Camp

L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG APROVA UN 
PRESSUPOST DE 27 MILIONS PER AL 2020

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha apro-
vat en sessió plenària extraordinària, el Pres-
supost Municipal per a l’exercici del 2020. El 

pressupost consolidat, incorporant els comptes del 
mateix Ajuntament i les Entitats Públiques Empre-
sarials Nostreserveis i Nostraigua, ascendeix als 
27,07 milions d’euros. Amb relació als comptes no-
més de l’Ajuntament, aquests són de 23,64 milions 
d’euros, el que suposa un 15% més que l’any passat. 
Pel que fa a les inversions aquestes se situen en 2,4 
milions d’euros, set vegades més que les inversions 
de l’últim exercici. 

Els comptes s’han aprovat amb els vots a favor de 
l’equip de govern (PSC i Impulso Mont-roig Miami) 
i Ciutadans, l’abstenció d’ERC-MES-AM i Ara Verds 
per Més i els vots en contra de Junts per Mont-roig-
Miami. Destaca d’aquest pressupost que es posa 
fil a l’agulla en el compliment del Pla Estratègic de 
Municipi 2020-2030. Amb aquests comptes, i amb 
els recursos humans propis de l’Ajuntament, s’exe-
cutaran o es donarà inici a la meitat de les 109 ac-
cions previstes en el Pla que es va elaborar amb la 
participació de la ciutadania.

Estabilitat pressupostària
Es tracta d’un pressupost continuista que respon a 
criteris d’equilibri i compleix totes les exigències le-

gals en matèria d’estabilitat i sostenibilitat finance-
ra. Al mateix temps, suposa un increment important 
en l’apartat d’inversions.

Les àrees de despesa que s’incrementen més són, 
sobretot, Pla de Barris, que enceta el seu darrer any 
amb voluntat d’executar el màxim de projectes pen-
dents; Turisme, Camins i Medi Ambient, i la gestió 
d’escombraries i neteja viària, coincidint amb la vo-
luntat de millora i renovació del servei. El capítol de 
personal i el Fons de Contingència (ubicat a Òrgans 
de Govern) també suposen un increment important 
per tal de reforçar els recursos humans municipals. 
A més, el pressupost contempla una redistribució de 
despesa social a algunes àrees que absorbiran l’al-
ça de les polítiques de protecció social: es preveu el 
reforç de personal adscrit a l’àrea de les persones, a 
la vegada que s’incrementa el finançament de pro-
jectes socials en el marc del Pla de Barris.

Detall de les inversions municipals
Les inversions més importants, una gran part fi-
nançades per altres administracions, són la dota-
ció d’autoconsum energètic als edificis municipals 
mitjançant plaques fotovoltaiques que ascendeix a 
994.000 euros, finançats en part per l’IDAE. El pres-
supost contempla la construcció d’una nova oficina 
de turisme (308.000 euros), finançada en part pel 
Ministeri de Turisme; uns nous vestidors i millores 
a la zona esportiva de Mont-roig (230.000 euros), i 
les inversions previstes en el marc del Pla de Barris, 
especialment l’eliminació de barreres arquitectòni-
ques, la construcció de carrils bici i altres millores 
que superen els 500.000 euros en el seu conjunt.

Entitats municipals
Pel que fa al pressupost de les dues entitats pú-
bliques municipals, el de Nostreserveis, que és de 
4.256.933’88 €, s’incrementa en un 14%, mentre 
que Nostraigua, xifrat en 3.081.391 € té una dava-
llada del 32%.

Les inversions pugen fi ns els 2,4 milions, set vegades més que les 
realitzades a l’últim exercici

Moment de la votació del pressupost al ple del passat 21 de febrer.
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Associacións i entitats
Tens una associació o entitat?

Vols donar a conèixer les teves 
activitats i iniciatives?

Envia’ns la informació!

info@costamagazine.com

41400  |  01/15 DE MARÇ 2020

El Barlovento del Club Nàutic Cambrils obrirà a l’abril

El Barlovento tornarà a entrar en fun-
cionament el proper mes d’abril amb la 
fi nalitat d’atendre, principalment, les 
necessitats dels socis i de la Secció Espor-
tiva. El president del Club Nàutic Cam-
brils, Ramon Vallverdú, va signar fa uns 
dies el nou contracte, que tindrà una du-
ració de cinc anys. Els explotadors, Fer-
nando Garcia, Juan Pablo Garcia i Karen 
Anne Ward, tenen una llarga experiència 
en el món de la restauració i coneixen 

les necessitats del Club, dinàmiques dels 
socis així com de les Seccions de Pesca i 
Creuer. Tots tres restauradors estaran al 
capdavant del Barlovento.

D’entre les candidatures que s’han in-
teressat per l’explotació, l’equip direc-
tiu del CNCB i la Junta Directiva del 
Club consideren que, els actuals ex-
plotadors del Cheers i del Maset, són 
la millor opció possible per començar 
aquesta nova etapa al Club i tornar a 
oferir servei. Tot i que estarà també 
obert al públic en general, en les set-
manes vinents es donaran a conèixer 
les activitats organitzades per aquesta 
temporada i que situaran al soci com 
a eix vertebrador i centre de totes les 
iniciatives previstes.

Queden per endavant unes setmanes 
per condicionar l’espai i acabar d’en-
llestir l’oferta gastronòmica que tindran 
d’ara endavant.

A l’hivern també naveguem!
Més informació al tel.: 977 36 05 31

VOLS UNIR-TE A L’EQUIP DE 
REGATES DEL CNBC?
Forma part del nostre equip de regates i gaudeix 
de totes les nostres activitats nàutiques



Obra nueva en el centro
de l’Hospitalet de l’Infant

• 195 m2
• 3 habitaciones. 2 baños completos
• Cocina equipada
• Ventanas PVC, A.A y calefacción por conductos
• Terraza + 2 solariums con vistas
• Garaje de 65 m2
• Materiales de 1ª calidad

Sant Pere, 10 / L’Hospitalet de l’Infant  Tel.977 822 053

¡Visite casa 
piloto!

Flyers, fulletons, cartells, adhesius, 
papereria d’empresa, albarans, llibres, 

revistes, invitacions, targetes, carpetes, 
lones, rètols comercials, vinils decoratius, 
roll ups, impressió sobre qualsevol suport, 

web, serveis de bustiatge, ...

SI NO ET 
VEUEN...

NO HI 
ETS!

977 171 122  |  info@costamagazine.com

Disseny gràfi c, 
impressió i servei 

de bustiatge

Vols ser un punt de distribució 
de COSTA magazine?

contacta amb nosaltres!

info@costamagazine.com

Més de 150 
punts de 

distribució



Entrevista

vertit en equips de so, llums, 
... Al 2020 sortim amb un nou 
espectacle més potent en tots 
els sentits.

Lildami és molt més que Da-
mià Rodríguez...
Lildami és un nom com qual-
sevol altre, però ja som un 
equip de més de 9 persones. El 
projecte no s’’entendria sense 
ells, especialment sense el Xen 
i la Mariona.

Us heu plantejat mai fer la 
vostra música en castellà?
Algún cop ha sortit la idea, 
però nosaltres pensem i escri-
vim en català. Si no ens surt 
de forma natural no ho veiem 

lògic. Per ampliar el públic no 
cal, els nostre públic ja ens és 
molt fidel i nosaltres també ho 
som amb ells. No només ens 
comuniquem en català sino 
que pensem en català. De vega-
des utilitzem alguna frase en 
castellà, però com a recurs.
Si un dia ens ve de gust fer-ho, 
endavant, però ho farem no-
més per la motivació d’ampli-
ar el públic. I no té res a veure 
amb la política, ens sentim cò-
modes i sincers amb nosaltres 
mateixos.

Quins projectes de futur te-
niu?
Volem seguir fent i treient can-
çons, però el nostre objectiu i 
la nostra feina és obrir pas a 

la gent que comença, als nois 
més joves. Que vingui un nou 
grup i se’ns mengi. Que es vegi 
que es pot fer rap en català i 
que és una cosa molt normal.
El que volem és que d’aquí x 
anys arribi algú i ens passi la 
mà per la cara. Aspirem a què 
ens passi alguna cosa similar 
al que ha passat amb Xarango, 
per exemple, que han obert 
pas a molt altres grups de mes-
tissatge.
I per si no en tenies prou amb 
les vostres actuacions, ara or-
ganitzeu el Festival Maledu-
cats, que es farà el 9 de maig a 
Terrassa...
Doncs si, serà el primer festival 
internacional de música urba-

na de Catalunya. Hi ha molt 
de moviment i ja som molts 
els que fem música urbana a 
Catalunya. Ens cal un festival 
propi. Maleducats és un festi-
val amb grups internacionals 
d’èxit, però al mateix temps 
donarà veu a la música que es 
fa aquí, que n’hi ha molta de 
bona.

Instagram: @lildami
Twitter: @lildamiboi

Qui és Lildami?
Sense faltar-me al respecte 
a mi mateix, diré que sóc un 
xaval molt normal fent el que 
més li agrada i que ha tingut 
la sort de que li ha 
anat millor del que 
mai hagués somi-
at. Sóc una perso-
na molt normal i 
afortunada.

Molt sovint dius 
que no saps cantar 
però no et va mala-
ment del tot, no?
És evident que no 
sóc un gran can-
tant ni tinc una 
gran veu. Intento arribar a la 
gent d’una altra manera i pot-
ser els agrada què dic i no com 
ho dic. Crec que la gent fa seves 
les cançons perquè parlem de 

temes en els quals es senten 
representats.

Ets dissenyador  industrial, 
treballaves a la Seat i vas dei-

xar la feina per 
dedicar-te a la 
música...
Doncs si, vaig 
donar el pas a 
finals de 2017. 
Sempre havia ra-
pejat, des dels 15 
anys, i ben aviat 
vaig tenir clar 
que això és el que 
m’agrada i el que 
vull fer.

I sembla que va ser una deci-
sió molt encertada...
I tant!. El 2019 ha estat un any 
fantàstic i intens, amb més de 
50 actuacions i ara hem in-

“Sóc un 
xaval molt 
normal fent 
el que més 
li agrada”

LILDAMI
Cantant i compositor 
de rap en català

De dissenyador industrial a 
la Seat a estrella del rap en 
català. Lildami es considera 

una persona afortunada per 
fer el que més li agrada.

Lildami és el pseudònim 
de Damià Rodríguez, 
un cantant de rap/
trap en català nascut a 
Terrasa el 22 de maig 
de 1994, que destaca 
per un missatge positiu 
allunyat de l’estereotip 
de drogues, armes o 
violència. Llicenciat 
en disseny industrial, 
Lildami és especialista 
en crear lletres 
intel·ligents, colpidores 
i iròniques, que 
acompanya amb les 
millors bases rítmiques.

“Ben aviat 
vaig tenir 
clar que 
això és el 

que vull fer” 

“Un dels nostres objectius 
és obrir pas a la gent que 

comença”

El seu canal de Youtube 
té més de 7 milions de 

visualitzacions i compta 
amb més de 40.000 

seguidors a Instagram
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Restaurant · Brasería · PizzeríaRestaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant 

APERITIVOS · LLESQUES · BOCADILLOS · FRANKFURT · HAMBURGUESERÍA CERVECERÍA · PESCADOS · PASTA FRESCA · ENSALADAS
CALÇOTADES ASADOR · TAPAS · ARROCES · MARISCOS · BROCHETAS · BAUTIZOS COMUNIONES · BODEGA · TIENDA DE VINOS

CERVECERÍA · PESCADOS · CERVECERÍA · PESCADOS · CERVECERÍA PASTA FRESCA · ENSALADASFRESCA · ENSALADASFRESCA

Menú almuerzo brasa

10€ todo incluido

Plato, allioli, bebida y café

FRANKFURTFRANKFURT · HAMBURGUESERÍA  · HAMBURGUESERÍA CERVECERÍACERVECERÍA · PESCADOS · CERVECERÍA · PESCADOS · CERVECERÍA

Menú almuerzo brasa

10€ t
Plato, allioli, bebida y caféCada día, a partir de las 8.00h

Bocadillos 
a la brasa y 

bollería recién 
hecha!

Bocadillos
brasa

Bocadillos

Port Esportiu Locals 4, 5, 6, 7 i 8 · L’HOSPITALET DE L’INFANT · 977 822 209braseria_pizzeria_prost

Cocina abierta todo el día
Kitchen open all day

Cuisine ouverte toute la journée
Cucina aperta tutto il giorno

Den ganzen Tag offene Küche
De hele dag open keuken

30€
calçotada

Por encargo!

calçotada

Por encargo!
30€

calçotadacalçotadacalçotadacalçotadacalçotada

Especialidad 
en Carnes y 
Pescados a la brasa

Gran Bodega de 
Vinos y Cervezas

Variedad 
en Arroces

Mariscadas



Cesc Martín
Arquitectura i Urbanisme

www.cescmartin.net
f.martin@coac.net

COCINA 
MEDITERRÁNEA 
JUNTO AL MAR

Comida para llevar
Paellas

Pastas y pizzas
Platos infantiles

Abierto todos los días

Horario cocina:
13:00 - 16:00 I 19:00 - 22:30

Junto Camping-Pensión Cala d’Oques · L’HOSPITALET DE L’INFANT
Tel.: 977 82 32 54 · info@caladoques.com · www.caladoques.com

• Soporte técnico para confi guraciones y Apps
• Protectores de pantalla y fundas
• Cargadores y baterías
• Accesorios para todas las marcas

Compramos móviles y tablets. 
iPhone y Galaxy. Otras marcas consultar. 
Tasación y pago al instante!!

666 888 086Rambla Jaume I, 31 · CAMBRILS  ·  tecniccentersat@gmail.com

Reparaciones 
y asistencia 

rápida. 
Entre 20 min. 

y 1 hora

ESPECIALISTAS 
EN REPARACIÓN 
DE DISPOSITIVOS 

MÓVILES!

MÁS DE 15 
AÑOS DE 
SERVICIO

SOMOS 

· Servicio fi scal, mercantil y jurídico ·
· Gestiones administrativas ·

· Trámites administrativos y herencias ·
· Seguros, Impuesto Renta No Residentes ·

· Autónomos y Pymes ·
· Representación fi scal ·

www.servetconsulting.com

Av. Barcelona, 130 · MIAMI PLATJA · 977 810 057
info@servetconsulting.com

Pl. Prim, 10, 3-8, REUS · 977 277 766

Te asesoramos 
de manera integral desde 1982

Especializadados en Fiscalidad Inmobiliaria

MEJORAMOS 
SU ACTUAL 

SERVICIO DE 
ASESORÍA



Tu Comunidad en manos de profesionales

Trato personalizado. Consúltanos sin compromiso

· Profesionalidad · Transparencia · 
· Confi anza · Garantía · Compromiso · 

· Seriedad · Experiencia ·

info@miamiadministraciones.com

Ibana Pacheco, 
Administradora de Fincas 
Colegiada 691

977 811 418 · 609 790 364

Despacho

24h

C/ Vilafortuny, 16
Polígono Ind. Alba
43480 Vila-seca
Tel. 977 393 878

Av. Barcelona, 15
43892 Miami Playa
Tel. 977 172 726

Sofá reclinable. 2 plazas 186cm.
Disponible en blanco o negro.

Sofá reclinable. 2 plazas 186cm.Sofá reclinable. 2 plazas 186cm.

299€
2 plazas BLANCO O NEGRO

      ¡ÚLTIMAS

10 UNIDADES!

Butaca relax 
powerlift 2 

motores.

Sofá 3 plazas. Medida 190cm.Sofá 3 plazas. Medida 190cm.

350€

por sólo

Silla 
nórdica en 

blanco.
nórdica en 

Silla 

25€

por sólo

69€
Mesita de noche.

Somier eléctrico con lama 
ancha modelo Spartus.
Somier eléctrico con lama 
ancha modelo Spartus.

OFERTA VÁLIDA HASTA FINAL DE TEMPORADA  O FIN DE EXISTENCIAS Y SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. ESTE FOLLETO ANULA LOS ANTERIORES. OBJETOS DECORATIVOS 
NO INCLUIDOS EN LOS PRECIOS. PAGA EN 12 MESES DESDE 300€. FINANCIACIÓN SUJETA A APROBACIÓN FINANCIERA. ENTREGA DEL STOCK INMEDIATA EXCEPTO 
DORMITORIOS, COMEDORES O ROTURA DE STOCKS, SIENDO EL PLAZO 25 DÍAS APROX. TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDO A PARTIR DE 500€ / 50 KM.

Somier eléctrico con lama 

250€ 39€
Silla ofi cina en 

color negro con 
respaldo malla.

Butaca relax 
powerlift 2 

motores.

Sofá 3 plazas. Medida 190cm.Sofá 3 plazas. Medida 190cm.

Butaca relax 
powerlift 2 

motores.

Sofá 3 plazas. Medida 190cm.Sofá 3 plazas. Medida 190cm.

OFERTA VÁLIDA HASTA FINAL DE TEMPORADA  O FIN DE EXISTENCIAS Y SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. ESTE FOLLETO ANULA LOS ANTERIORES. OBJETOS DECORATIVOS 

€€
Silla ofi cina en Silla ofi cina en 

color negro con 
respaldo malla.

Butaca relax Butaca relax Butaca relax 

250€

PRECIOS 
QUE HIPNOTIZAN
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CAMBRILS L’HOSPITALET DE L’INFANTMIAMI PLATJA

Desayunos · Bocadillos
Tapas · Cocktails
Música en vivo

Pollos asados (fi nes de semana)

Urb. Casalot · Miami Platja · Tel.: 977 47 58 07 · papayabarmiami@gmail.com

BAR · SUPERMARKET   URB. CASALOT

Papaya Bar papayabar_miamiplatja

TOTES LES POMES 

SÓN AL MATEIX CISTELL...

ANUNCIA’T A COSTA MAGAZINE
T 605 879 129 · INFO@COSTAMAGAZINE.COM C./ MONTBRIÓ 5 · CAMBRILS · AV. BARCELONA, 53-57 · MIAMI PLATJACOSTA.MAGAZINE

ACUAMAR
977 360 059   acuamar.com

MORAIMA
977 792 821  @moraimacambrils 

AL LAMBORGHINI
697 246 669   

@allamborghinicambrils

El teu 
restaurant 

aquí!
info@costamagazine.com

PUERTO MADERO
977 791 783   

@puertomaderocambrils

BRASERIA PIZZERIA PROST
977 822 209   

@braseria_pizzeria_prost

RESTAURANT RALLY
977 810 519   

restaurantrally.com

PAPAYA BAR
977 475 807   

@papayabar_miamiplatja

CALA D’OQUES
977 823 254   

caladoques.com



AUTOCARS CARRERA
977 823 143
www.autocarscarrera.es

AUTOCARS PLANA
977 214 475
www.autocarsplana.com

AUTOCARS LLOSA
977 823 812
www.autocarsllosa.cat

AUTOCARS IGUALADINA
977 770 698 
www.igualadina.com

Farmàcia Borràs
Av.Diputació, 79 (Edif.Reddis)
Tel. 977 361 041

Farmàcia Aragonès
Via Augusta, s/n. Bul. Blau
Tel. 977 823 059

Farmàcia Garcia Barceló
Estanislao Figueras, 35
Tel. 977 824 225

Farmàcia Olive Alabart
Av. Catalunya, 23
Tel. 977 566 038

Farmàcia Guillen
Av.Verge de Montserrat, 6-8
Tel. 977 364 512

Farmàcia Díaz
Av. Diputació, 12 
Tel. 977 364 510

Farmàcia Barcelona
Av. Independencia, 1
Tel. 977 360 466

Farmàcia Esqué
Av. Vidal i Barraquer, 3
Tel. 977 791 702

Farmàcia López
Av. Catalunya, 30
Tel. 977 837 864

Farmàcia Guillén
Francesc Riba i Mestre, 11
Tel. 977 837 702

Farmàcia Solé
Av.Barcelona, 158
Tel. 977 810 221

Farmàcia Besora
Consolat de Mar, 60
Tel. 977 360 270

Farmàcia Vidal-Cañas
Consolat de Mar, 70
Tel. 977 792 712

Farmàcia Hernández
Golf St.Jordi,2 (Urb.La Llosa)
Tel. 977 365 153

Farmàcia Suils
Moragas i Barret, 2 local 2
Tel. 977 368 569

Farmàcia Gómez
Pais Basc, 18 baixos
Tel. 977 369 912 

Cambrils

L’Hospitalet de l’infant Vandellòs Pratdip

Consulti les farmacies 
de guardia a:

www.cofc.cat

Farmàcia Valls-Lobaco
Rambla Jaume I, 15
Tel. 977 369 003

Farmàcia Miami
Plç. Tarragona, 8
Tel. 977 170 044

EMERGÈNCIES .......................112
CAMBRILS
Ajuntament .....................................977 794 579
Policia Local ....................................977 794 566
Of. Turisme ......................................977 792 307
Guardia Civil ....................................977 368 110
Ràdio Camb. ...................................977 363 405
PRATDIP
Ajuntament .....................................977 566 242
Of. Turisme ......................................977 566 388
CAP....................................................977 566 191

MONT-ROIG DE CAMP · MIAMI PLATJA
Ajuntament .....................................977 837 005
Of. Mun. Miami  .............................977 170 440
Of. Turisme ......................................977 810 978 
CAP Mont-roig ...............................977 837 877
CAP Miami  .....................................977 811 200
Policia Local ....................................977 838 873
L’HOSPITALET DE L’INFANT · VANDELLÒS
Ajuntament .....................................977 824 037
Casa de la Vila ................................977 823 313
Of. Turisme ......................................977 823 328
CAP Hospi. ......................................977 820 336 

Mont-roig i Miami
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Alquila tu casa
Y RELÁJATE

Buscamos casas de alquiler vacacional 

Real Estate

registre d’agents immobiliaris
de Catalunya aicat 5075

Av. Barcelona 164
MIAMI PLATJA

www.arendacostadorada.com
977 170 761

605 606 606

2020para la temporada


