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ES EL MOMENTO DE REVITALIZAR TU PIEL

Aplicamos los protocolos de
prevención recomendados por
el Ministerio de Sanidad y la Sociedad
Española de Medicina Estética.



Economia
Cambrils

L’AJUNTAMENT DE CAMBRILS OFEREIX 
INFORMACIÓ ALS BARS I RESTAURANTS

L’Ajuntament de Cambrils ha engegat una 
campanya informativa per bars i restaurants 
per garantir el compliment de la normativa, 

supervisar les mesures i ajudar a resoldre dubtes 
que puguin tenir els establiments sobre les dife-
rents fases de desconfinament.

Diversos dispositius formats per Policia Local i tèc-
nics dels serveis d’inspecció de Salut i Activitats ja 
han realitzat visites conjuntes a un total de 57 es-
tabliments de bars i restauració entre els dies 16, 
17 i 24 de maig. A més, prèviament, des de l’inici de 
la fase 1 les patrulles de la Policia Local ja havien 
visitat diverses terrasses per comprovar la distància 
entre taules, les mesures preventives o els equips 
de protecció, entre altres.

Per poder donar aquest servei, un 80% de la plantilla 
de la Policia Local de Cambrils ha rebut formació es-
pecífica sobre mesures de contenció de la Covid-19 
en restaurants i bars, organitzada en dues sessions 
des del mateix Departament de Salut de l’Ajunta-
ment.

L’objectiu és posar-se a disposició dels establiments 
perquè puguin complir els requisits obligatoris per 
obrir i quan calgui fer advertiments per preservar la 
salut de tothom.

Els establiments també tenen a la seva disposició 

un correu (activitats.salut.covid19@cambrils.org) i 
un telèfon per consultar qualsevol cosa relacionada 
amb la interpretació dels requisits establerts. Des 
del dia 11 de maig aquest servei transversal del 
Departament de Salut i el d’Activitats ja ha atès 62 
consultes per correu i 13 per telèfon.

A més, al web especial de l’Ajuntament dedicat al 
coronavirus s’han penjat les 10 regles d’or, a més de 
totes les guies i protocols, i s’ha elaborat una info-
grafia específica pels establiments de restauració.

Els diferents departaments implicats en aquesta 
campanya informativa actualment ja estan treba-
llant de manera conjunta i coordinada per preparar 
el terreny per les següents fases.

S’han fet visites conjuntes a 57 establiments per vigilar 
el compliment de les mesures i resoldre dubtes

La Policia Local ha rebut 
formació específica sobre 
la normativa sanitària i 
les mesures a aplicar

Pintura viària
D’altra banda, a proposta dels serveis tècnics d’Ur-
banisme de l’Ajuntament, l’equip de senyalització de 
la Policia Local ha pintat fletxes a terra de les zones 
més concorregudes de passeig per indicar el sentit 
de circulació de vianants i marcar distàncies física 
segures entre persones. Les fletxes són de color 
blanc en sentit ponent i color verd en sentit llevant 
amb una separació de dos metres.

Aquestes marques a terra complementen els 30 pa-
nells informatius que ja es van instal·lar fa 10 dies al 
passeig marítim, l’Avinguda Charles Darwin, l’Avin-
guda Països Catalans, el Passeig la Salle, el Passeig 
Albert, el Parc del Pescador i el Parc del Pinaret.
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Serveis / Societat

MONT-ROIG OBRE AMB CITA PRÈVIA 
ELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Tot i que l’Ajuntament continua prioritzant l’atenció telemàtica 
per motius de seguretat, ofereix atenció presencial amb cita prèvia

Les Oficines Municipals d’Atenció a la Ciuta-
dania, les oficines de Serveis Socials, l’Espai 
de Miami Platja i les oficines de Nostraigua 

i Nostreserveis ja tornen a oferir atenció presenci-
al des del passat dia 1 de juny. És amb cita prèvia 
obligatòria i només per aquells casos en què no si-
gui possible l’atenció telemàtica o telefònica. Per la 
seva banda, les biblioteques municipals ja ofereixen 
el servei de préstec de llibres també amb cita prèvia. 
Tot i l’obertura dels serveis d’atenció a la ciutadania 
de forma presencial, l’Ajuntament continua priorit-
zant l’atenció telemàtica per motius de seguretat.

Les OMAC
Des de les OMAC’s s’atèn presencialment, i sempre 
amb cita prèvia, en cas que el tràmit no es pugui fer 
de forma telemàtica o quan el ciutadà/ana no dis-
posi dels mitjans necessaris per fer la tramitació te-
lemàtica. La cita prèvia per realitzar els tràmits pre-
sencialment es pot demanar a través de la pàgina 
https://citaprevia.mont-roig.cat/mont-roig/ o trucant al 
977 83 70 05.

Un cop sol·licitada cal assistir a l’hora de la cita a 
l’oficina corresponent i seguir les mesures de pre-
venció per entrar a l’equipament municipal: ús de 
mascareta obligatori, mantenir distància de segu-
retat, netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i 
ús recomanable de guants. A més, en el cas de les 

OMAC cal respectar l’aforament i les indicacions del 
personal municipal (5 persones màxim a les oficines 
de Miami Platja i 2 màxim a les de Mont-roig), no ac-
cedir-hi acompanyat/da, portar un bolígraf de casa i 
enviar prèviament la documentació per tramitar en 
format digital a omac@mont-roig.cat.

Serveis Socials
Pel que fa a les oficines de Serveis Socials, en cas 
que no sigui possible l’assistència telemàtica, es pot 
sol·licitar cita prèvia per a l’atenció presencial a tra-
vés  del telèfon 977 83 75 53 de l’oficina de Mont-
roig, del telèfon 977 17 27 58 de l’oficina de Miami 
Platja i del correu electrònic accio.social@mont-roig.
cat (de dilluns a divendres de 9 a 14 h).

Nostraigua
Les oficines de Nostraigua ofereixen també atenció 
presencial amb cita prèvia. Aquesta es pot demanar 
a través de la pàgina http://nostraigua.cat/contacte/, 
a través del correu electrònic info@nostraigua.cat o 
bé trucant als telèfons 977 83 76 86 i 977 81 03 86, 
de dilluns a divendres de 8 a 15 h. Recordem que 
continuen oferint també atenció telefònica i un ser-
vei d’atenció als usuaris/àries a través del número 
672 64 87 57 de WhatsApp.

Nostreserveis
Les oficines de Nostreserveis atenen presencial-
ment i amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 9 
a 14 h. La cita prèvia es pot demanar a través del 
telèfon 977 83 72 29 i del correu electrònic info@
nostreserveis.cat.

Biblioteques
Pel que fa a les biblioteques Joan Miró i Miramar 
ofereixen el servei de préstec i devolució de llibres 
amb cita prèvia a partir de dilluns. Cal reservar el 
títol i demanar cita prèvia per recollir-lo trucant o 
enviant un correu a la biblioteca corresponent:

Mont-roig del Camp 7
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Economia
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant

EMPRESES I AUTÒNOMS JA PODEN DEMANAR 
ELS AJUTS ECONÒMICS DE L’AJUNTAMENT

Des del passat 1 de juny i fins al dilluns 30 
de novembre, les micro i petites empreses 
del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de 

l’Infant poden demanar les subvencions per a la 
contractació de treballadors en atur que concedeix 
l’Ajuntament; i els autònoms, els ajuts per al foment 
de l’autoempresa que també atorga el consistori. A 
aquests ajuts, el consistori hi destinarà un total de 
359.000 euros.

Les sol·licituds dels ajuts i de les bestretes es poden 
presentar a les oficines municipals d’atenció ciuta-
dana (OMAC), demanant cita prèvia (al telèfon 977 
82 33 13) o per internet, a través de la seu electròni-
ca municipal. En el cas de les persones jurídiques, és 
obligatori fer aquest tràmit telemàticament.

El passat 9 d’abril, recordem, el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar la modificació de les bases de les sub-
vencions per a la contractació de treballadors en 
atur i del programa d’ajuts per al foment de l’auto-
empresa, per adaptar-les a la nova realitat socioe-
conòmica provocada per la pandèmia del coronavi-
rus i la declaració d’estat d’alarma; i reduir l’impacte 
negatiu de la crisi en l’economia local i en l’ocupació.

La modificació d’aquestes bases permetrà que els 
autònoms i les micro i petites empreses del muni-

cipi que s’hagin vist obligats a cessar l’activitat o a 
reduir l’activitat en més del 75% dels seus ingressos 
habituals a causa de l’estat d’alarma puguin benefi-
ciar-se d’uns ajuts directes, a fons perdut.

La quantia màxima dels ajuts per a la contractació 
de treballadors en atur, per tots els conceptes sub-
vencionables, és de 10.000 euros anuals per em-
presa. Pels quatre conceptes subvencionables dels 
ajuts per al foment de l’autoempresa, els autònoms 
es poden beneficiar d’un màxim de 1.300 euros.

També com a novetat, per satisfer la necessitat de 
liquiditat urgent que el sector empresarial té en les 
actuals circumstàncies d’excepcionalitat, les bases 
de les dues línies d’ajuts preveuen la possibilitat que 
els beneficiaris puguin demanar una bestreta del 
100% de l’import, sense perjudici que a posteriori 
n’hagin de presentar la justificació en el termini es-
tablert en les bases.

En la pàgina web de l’empresa municipal de pro-
moció econòmica de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant (IDETSA),  www.idetsa.cat, es 
dóna resposta a les preguntes més freqüents relaci-
onades amb la modificació de les bases d’aquestes 
línies d’ajuts i, com a servei a destacar, es facilita uns 
simuladors perquè tant els autònoms com els petits 
i mitjans empresaris que contractin treballadors en 
atur puguin calcular l’import de les subvencions.

L’apartat “Mesures especials provocades per la 
pandèmia de la Covid-19” del web d’IDETSA conté, 
així mateix, un calendari dels ajuts i subvencions no 
només municipals, sinó també estatals i autonò-
miques; i uns telèfons de contacte per atendre les 
consultes dels industrials, els restauradors i els co-
merciants.

Obert el període de sol·licitud dels ajuts de l’Ajuntament de Vandellòs 
i l’Hospitalet per reduir l’impacte negatiu de la crisi del Covid-19
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No cal 
buscar la 

“normalitat”, 
hem de buscar 

el contrari, 
el que no 
és normal 

ni ordinari, 
l’extraordinari

Tornem-hi, que no ha estat res. 
Per fi sembla que torna la que 
anomenen “nova normalitat”, un 

concepte que ni entenc ni em sembla el 
més adequat. La normalitat mai no és 
bona per a res ni per a ningú. Segons els 
diccionaris, la normalitat és la qualitat de 
normal, i normal vol dir que segueix les 
normes sense desviar-se (el que els inte-
resas als que manen), que 
és ordinari. I precisament, 
el contrari d’ordinari és 
extraordinari. Així que em 
desvio de la “normalitat” 
i aposto per oblidar-la i 
anar a buscar tot el con-
trari, l’extraordinari.

Després de l’aturada que 
tots hem patit i encara 
patim i patirem, no ens 
podem conformar en què 
tot torni a ser “normal”. És 
moment de reinventar-se, 
de col·laborar entre tots, 
d’ajudar-nos i de treballar 
més units que mai per tal 
d’aconseguir alguna cosa 
extraordinària. És mo-
ment de donar suport al 
comerç local, a les petites 
i mitjanes empreses, de 
seure, reflexionar i treu-

re conclusions. On i com comprem, per 
exemple. Voleu dir que el senyor Merca-
dona, el senyor Lidl o el sheriff d’Amazon 
estan preocupats o ho han passat ma-
lament? Em sembla que coincidim en la 
resposta, no? :)

Després de 17 anys editant la revista 
puntualment cada quinze dies ens hem 

vist obligats a deixar de 
fer-ho durant dos mesos. 
Tot aturat, com molts de 
vosaltres. Aquestes se-
tmanes, però, ens han 
donat l’oportunitat de 
pensar amb detall cap on 
anem i cap on volem anar, 
a més de seguir pagant 
l’autònom...

Acabo dient-vos que no-
saltres, com empresa i 
com a mitjà de comu-
nicació, estem oberts a 
col·laborar i ajudar tots 
els comerços i petites 
empreses que ho neces-
sitin, que entre tots ens 
en sortirem i que, de part 
meva, es poden fotre la 
“normalitat” on els càpi-
ga. Per qualsevol cosa, 
seré per aquí

www.costamagazine.com
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CAMBRILS

Tens dubtes 
amb la

tramitació 
electrònica?

Truca'ns al  
977 79 45 57 

Posem a la teva disposició
un servei gratuït

d'assistència

De dilluns a divendres
de 8 a 20h

o envia'ns un correu a
oac360@cambrils.org
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La garantia d’una empresa líder 
en el sector ecològic

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



Cambrils
Turisme / Promoció

LA CADENA NACIONAL BELGA DE TV “RTBF” 
TRIA CAMBRILS COM A DESTÍ DE QUALITAT

La cadena de televisió nacional de Bèlgica 
RTBF (francòfona) ha escollit Cambrils per un 
prestigiós programa dedicat a donar a conèi-

xer destinacions europees que destaquen pel bon 
servei i la qualitat. El mercat belga és un dels més 
fidels a la destinació turística Cambrils.

Un equip de reporters es va desplaçar a Cambrils 
per enregistrar les imatges que es an emetre el 26 
de maig per explicar com es prepara el municipi per 
aquesta temporada atípica i complicada. L’equip de 
la cadena va ser rebut per la regidora de Turisme, 
Marta Borràs; va visitar el Parc Samà, va fer un pas-
seig per Cambrils de la mà del Patronat de Turisme, 
i va gaudir d’un àpat en un dels reconeguts restau-
rants cambrilencs.

La regidora va voler donar a conèixer al públic bel-
ga que a Cambrils, a més de les platges, hi trobaran 
altres indrets naturals diferents que també són au-
tèntics i que tenen una vesant més cultural. A més, 
Borràs va posar èmfasi en tota la feina feta per re-
obrir els espais seguint tots els protocols sanitaris i 
poder tornar a acollir el turisme.

Els reporters, que després de l’experiència tenen in-
tenció de tornar amb les seves famílies, també van 
entrevistar Marketa Stverakova del Parc Samà, Llo-
renç Blasco del Xiringuito Denver, Gustavo Cabedo 
de l’Hotel Sol Melià, i la responsable de Synergie Im-
mobilière (una immobiliària que se centra en el tu-
risme de parla francesa i els immobles d’alta gam-
ma singulars per la seva localització o arquitectura).
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Av. Los Ángeles 13 · MIAMI PLATJA · 977 170 178

@megabicibikecoffee



Esports
Mont-roig del Camp

MONT-ROIG I MIAMI PLATJA OBREN LES 
PREINSCRIPCIONS PER AL CASAL D’ESTIU 2020 

L’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Mont-
roig del Camp va obrir el passat 1 de juny 
les preinscripcions per als casals d’estiu. Les 

activitats es realitzaran del 6 de juliol al 28 d’agost 
i compten amb diverses novetats per tal d’adap-
tar-se a les exigències establertes per les autoritats 
sanitàries, minimitzar els riscos i garantir la segu-
retat de tots els infants. És per això que enguany hi 
haurà dos casals d’estiu individuals, un a Mont-roig 
i un altre a Miami Platja, no hi haurà transport en 
autobús, les activitats del casal seran dins de cada 
nucli i el servei de menjador s’oferirà també a l’Es-
cola Mare de Déu de la Roca. A més, les sortides i 
entrades dels nens/es es faran esglaonadament per 
portes diferents i s’ha ampliat la franja d’activitats, 
que s’oferiran també en horari de tarda.

D’altra banda, els grups de convivència estaran for-
mats per 10 nens i nenes amb 1 monitor/a i no es 
barrejaran amb altres grups, el monitor/a serà sem-
pre el mateix per a totes les activitats del dia.

Finalment, hi haurà una persona responsable que 
vetllarà pel compliment de la neteja de mans de for-
ma periòdica, l’ús de mascaretes quan no es pugui 
garantir una separació de 2 metres i la neteja i de-

sinfecció d’espais i materials, entre altres mesures 
establertes pel pla d’higiene i salut.

Preinscripcions des de l’1 de juny
Les preinscripcions es van iniciar el passat 1 de juny 
i romandran obertes fins al 9 de juny. La preinscrip-
ció ha de realitzar-se preferentment de manera te-
lemàtica, de l’1 al 9 de juny, a través de la pàgina 
https://nostreserveis.eadministracio.cat, o bé enviant 
la sol·licitud degudament signada a esportsestiu@
nostreserveis.cat. Les persones que no puguin fer la 
preinscripció online, podran realitzar-la de forma 
presencial durant els dies 8 i 9 de juny, demanant 
cita prèvia a esportsestiu@nostreserveis.cat o bé als 
telèfons 977 83 76 11 i 977 17 05 72.

La sol·licitud d’ajuts/beques es pot demanar també 
durant aquest període a través de la Seu Electrònica 
de l’Ajuntament: www.mont-roig.cat/seu-electronica. 
El dia 12 de juny es publicarà la llista d’admesos/es 
i llavors caldrà formalitzar la inscripció.

En aquest cas caldrà aportar la documentació sol-
licitada, les autoritzacions signades i realitzar el 
pagament. Aquesta informació es facilitarà un cop 
publicades les llistes. Això també es podrà fer de 
manera telemàtica enviant la documentació per 
correu electrònic a esportsestiu@nostreserveis.cat, 
del 15 al 23 de juny; o presencialment al poliespor-
tiu corresponent, amb cita prèvia. Les inscripcions 
es podran seguir fent al llarg de l’estiu, sempre que 
quedin places lliures.

Activitats esportives, lúdiques i reforç escolar
Els casals infantils permetran als nens i nenes gau-
dir de l’estiu tot practicant jocs tradicionals a l’aire 
lliure, activitats de natura, diversos esports, activi-
tats lúdiques i jocs d’aigua. També se’ls impartiran 
tallers i, enguany, com a novetat, classes de reforç 
escolar. Com a serveis complementaris es manté el 
servei d’acollida matinal i el servei de menjador.

L’Ajuntament ha adaptat la proposta per tal de minimitzar els riscos 
i garantir la seguretat de tots els infants
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Consulta nuestra carta en 
www.restaurantrally.com

Av de Barcelona,145 
977 810 519 · 43892 Miami Platja 

 Cocina internacional!

TODA 
NUESTRA CARTA 
TAMBIÉN PARA 

LLEVAR

Mont-roig del Camp
Salut

L’AJUNTAMENT DISTRIBUEIX MASCARETES 
ENTRE LA GENT GRAN DEL MUNICIPI

Amb l’objectiu de reforçar la prevenció da-
vant la pandèmia del coronavirus, l’Ajun-
tament de Mont-roig del Camp ha co-

mençat a distribuir mascaretes entre la gent gran 
del municipi. En total es repartiran prop de 5.700 
mascaretes quirúrgiques, dues a cada persona 
major de 65 anys de tot el municipi. Es tracta de 
les mateixes mascaretes que ha facilitat la Gene-
ralitat a través de les farmàcies i que són d’un sol 
ús.

Recordem que actualment és obligatori que les 
persones majors de 6 anys portin mascareta en 

sortir al carrer, sempre que no sigui possible man-
tenir la distància de seguretat interpersonal de 2 
metres. S’exceptuen els casos de persones que 
pateixen dificultats respiratòries o aquelles que 
ho tinguin contraindicat per raó de salut o disca-
pacitat.

D’altra banda, cal tenir en compte que les mascare-
tes són una mesura de protecció addicional, sempre 
que s’utilitzin correctament, però no substitueixen 
les mesures de protecció més efectives: la distància 
de seguretat respecte d’altres persones i la higiene 
de mans freqüent.

En total es repartiran casa per casa prop de 5.700 mascaretes, dues 
per a cada persona major de 65 anys
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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.

Cultura
Cambrils

CONVOCATS ELS PREMIS VILA DE CAMBRILS 
I LA BIENNAL D’ART GASTRONÒMIC

El Departament de Cultura de l’Ajuntament de 
Cambrils ja ha convocat la 4a Biennal d’Art 
Contemporani Gastronòmic i els Premis Vila 

de Cambrils en la modalitat de narrativa i poesia. Les 
bases ja estan publicades al web de l’Ajuntament de 
Cambrils www.cambrils.cat. 

La regidora de Cultura, ha explicat que ara més que 
mai, amb la situació d’excepcionalitat, el departa-
ment de Cultura de l’Ajuntament ha de potenciar i 
donar encara més reconeixement als Premis Vila 
de Cambrils, com una via de donar suport a tots els 
creadors i creadores. El lliurament de premis de tots 
els certàmens culturals tindrà lloc el dia 29 de no-
vembre de 2020 a les 12 hores a la sala de Plens de 
l’Ajuntament, sempre que la normativa sanitària ho 
permeti i en cas contrari es buscarà una alternativa.

10è Premi de Narrativa Marítima Josep Lluís Savall
La finalitat del Premi de Narrativa Marítima Josep 
Lluís Savall promoure i donar suport a la nostra llen-
gua escrita i de fer que la mar, element ineludible 
en l’evolució història de la vila, adquireixi una paper 
protagonista i ens impulsi com a referent literari i 
cultural del nostre país.
Les persones participants hauran de ser majors de 
18 anys i les seves obres hauran d’estar escrites en 
llengua catalana i en qualsevol modalitat del gènere 
narratiu (novel·la, recull de contres, dietari, relat de 
viatges..) adreçades a un públic adult. Cada autor 
podrà concursar-hi amb una sola obra, la temàtica 
de la qual haurà de ser el mar. Cal que siguin obres 
originals i inèdites.

Les obres han de ser trameses per correu electrònic 
a l’adreça premidenarrativa@cambrils.cat. La data lí-
mit de recepció de les obres serà el 14 de setembre 
de 2020. L’autor o autora de l’obra guanyadora rebrà 
un premi de 3.000 euros, així com l’edició de l’obra 
guanyadora a càrrec de l’Editorial Cossetània.

9è Premi de Poesia Vila de Cambrils
El Premi de Poesia Vila de Cambrils vol promoure 
la nostra llengua escrita en vers. Les obres presen-
tades hauran de ser escrites en llengua catalana, 
originals i inèdites. Hi poden prendre part totes les 
persones major de 16 anys d’arreu del món.

La temàtica escollida de les obres serà lliure i poden 
ser presentades en suport paper a la recepció de 
l’Ajuntament de Cambrils o través d’adreça premi-
poesia@cambrils.cat. La data límit de recepció de les 
obres serà el 14 de setembre de 2020. Cada autor 
només podrà concursar amb una sola obra. S’ator-
garà un primer premi de 500€ i un segon premi de 
200 euros.

4a Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic
La Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic té els 
seus orígens en l’antic premi de pintura Vila de Cam-
brils, que va ser convocat en 31 edicions. Aquest 
premi està inspirat en la unió de l’art i la gastrono-
mia. La Biennal està organitzada pel departament 
de Cultura de l’Ajuntament de Cambrils amb el pa-
trocini de Repsol i el suport de la Generalitat de Ca-
talunya i la Diputació de Tarragona.

La convocatòria de la Biennal d’Art Contempora-
ni Gastronòmic de Cambrils va ser publicada el dia 
22 de maig de 2020 i les bases estan disponibles a 
www.cambrils.cat/cultura. El termini de presentació 
dels projectes es va iniciar el dia següent de la pu-
blicació de la convocatòria al BOPT i finalitzarà el dia 
14 de setembre de 2020. El certamen està obert a 
totes les disciplines artístiques visuals contempo-
rànies.

Les persones participants optaran a un premi de 
6.000 euros i un accèssit de 1.000 euros. Les obres 
seleccionades s’exposaran a la sala Àgora dins del 
mateix Ajuntament de Cambrils.

Les bases ja es poden consultar i descarregar des de la pàgina web 
de l’Ajuntament de Cambrils
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No deixi de 
gaudir de la millor 

qualitat!

Servei de 
restauració

Distribuïm peix i marisc, 
fresc, congelat i viu per 

tota la província

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

Diariament enviem un video de la 
nostra parada als nostres clients 

perque puguin triar el producte que 
més els hi agradi.

Et portem la comanda 
a casa, net, fi letejat i a 

punt per cuinar!

SERVEI A 
DOMICILI 



Els Nostres 
Precuinats de 
Peixos Savall

xavi@peixossavall.com   |   www.peixossavall.com
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Salut
Cambrils

REVITALIZA TU PIEL PARA EL VERANO 

Sin duda, el confinamiento ha pasado factura 
a nuestra belleza. El estrés al que estamos 
sometidos, el tiempo que pasamos frente a 

la luz azul de los ordenadores y el uso de mascari-
llas ocasionan en nuestra piel brotes de dermatitis, 
rosácea, brotes de acné, piel apagada y desvitaliza-
da. Y es que la piel del rostro también es el reflejo de 
lo que nos pasa a nivel emocional.

COMO PREPARAR TU PIEL PARA EL VERANO

LIMPIAR, con un producto (gel, aceite, leche lim-
piadora o agua micelar), que mejor se adapte a las 
necesidades de tu piel.

EXFOLIAR, la exfoliación fortalece la dermis, aporta 
elasticidad y suavidad a la piel.

HIDRATAR, es buen momento para hidratar la piel 
después de hacer la exfoliación ya que tenemos la 
piel limpia. 

PROTECCIÓN SOLAR, aplícala siempre después de 
tu crema habitual.

ALIMENTACIÓN, una alimentación equilibrada en la 
que abunden frutas y verduras, ya que son fuente 
de vitaminas y antioxidantes. Beber agua ayudará a 
hidratar tu piel.

En Clínica Regeneric, hemos diseñado un trata-
miento para la recuperación inmediata de tu piel, 
denominado Regeneric* Anti-Ox 3R (Regeneración 
- Revitalización - Recuperación).

Regeneric* Anti-Ox 3R esta indicado para Rege-
nerar, Revitalizar y Recuperar la salud de la piel y 
así evitar el fotoenvejecimiento prematuro, las pig-
mentaciones producidas por los radicales libres, el 
sol y el paso del tiempo. Es un coadyuvante a los 
tratamientos despigmentantes y regeneradores 
con láser médico que se realizan en Clínica Rege-
neric.

Regeneric* Anti-Ox 3R esta basado en la aplicación 
de potentes antioxidantes como son la Vitamina C 
y otros principios activos como la Enzima Q10, el 
Ácido Ferúlico y la Vitamina E, a los que añadimos 
el poder regenerante de la máscara de Luz LED 
Spectrum Mask, que incrementa la producción de 
colágeno y elastina, aumenta el flujo sanguíneo, re-
duce la producción sebácea y mejora la penetración 
de los principios activos aplicados previamente.

Con este cóctel mágico, Clínica Regeneric innova en 
su línea de procedimientos estéticos y te invita a ex-
perimentar el placer de la regeneración y comprobar 
los resultados espectaculares en tu piel.

Carolina Zafra
Técnica Especialista en Estética

Dra. Soledad Medina
Directora Médica



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



Urbanisme
Cambrils

CAMBRILS FLEXIBILITZA LES RESTRICCIONS 
PER EXECUTAR OBRES DURANT L’ESTIU

L’Ajuntament de Cambrils ha aprovat un pro-
tocol per flexibilitzar les restriccions en l’exe-
cució d’obres al municipi durant la temporada 

més turística fixades en l’ordenança municipal sobre 
la qualitat de les obres en l’àmbit de domini públic. 
Aquesta normativa ja preveu fer excepcions sempre 
que responguin a raons d’interès públic deguda-
ment justificades.

Així doncs, de manera excepcional i amb limitaci-
ons, aquest estiu l’Ajuntament podrà autoritzar la 
realització de treballs d’urbanització, moviments de 
terres, fonaments, d’estructures, enderrocs i demo-
licions, que fins ara no estaven permesos dins dels 
nuclis consolidats entre el 15 de juny i el 15 de se-
tembre. Segons el protocol aprovat, aquest tipus de 
treballs hauran de seguir uns horaris i unes limita-
cions d’ocupació més estrictes que la resta d’obres.

A més, l’Ajuntament podrà condicionar l’execució 
dels treballs segons la necessitat de fer possible la 
convivència entre els treballs a executar i les neces-
sitats que es deriven de la reactivació de la tempo-
rada turística i la compatibilitat amb la vida veïnal.

El regidor d’Urbanisme, Obra Pública i Activitats, 
Enric Daza, ha explicat que aquesta mesura excep-
cional respon a les peticions de diferents col·lectius 
del sector de la construcció per poder continuar les 
obres en període estival i a la necessitat de reac-
tivar l’economia pensant en les famílies, tenint en 

compte que les empreses constructores són locals 
o contracten personal resident a Cambrils. El regidor 
també ha explicat que un dels motius de les restric-
cions és l’alta ocupació dels espais públics durant la 
temporada d’estiu i la voluntat de prioritzar-ne l’ús 
per part dels vianants i usuaris. Però aquest estiu, 
tot i el turisme de proximitat i les segones residènci-
es, es preveu una menor afluència de visitants.

Horaris i limitacions
Els treballs de moviments de terres, fonaments, es-
tructures, enderrocs i demolicions hauran de com-
plir unes condicions especials per garantir la seva 
compatibilitat amb el turisme, la vida veïnal i la re-
activació de l’economia.

En primer lloc, s’estableixen dues franges horàries 
pel transport i d’operacions de càrrega i descàr-
rega de les obres (de 10 a 11h i de 16 a 17h) per 
reduir la cadència de subministraments i, amb això, 
l’ocupació de la via pública amb vehicles de gran 
envergadura.  En segon lloc, les empreses hauran 
de condicionar els contenidors i carros de càrrega, 
descàrrega i distribució de mercaderies per evitar la 
transmissió de soroll. S’haurà d’escollir la maquinà-
ria i els equips tècnicament menys sorollosos, i el 
seu ús haurà de ser el més adequat per reduir la 
contaminació acústica. Finalment, es regula l’horari 
de funcionament de la maquinària, que queda limi-
tat entre les 10h i les 13h i entre les 16h i les 19h. 

Per obtenir l’autorització caldrà realitzar una petició 
per instància amb el programa detallat temporalit-
zat de les obres, els mitjans per la càrrega i descàr-
rega i la freqüència, la descripció de les mesures per 
reduir les molèsties, el plànol d’emplaçament dels 
treballs i el plànol detallat amb els mitjans i el recor-
regut del transport necessari per a la seva execució.

Totes les obres públiques privades i les executades 
pel propi Ajuntament hauran d’obtenir autorització 
expressa de la Junta de Govern Local i el Departa-
ment d’Urbanisme tramitarà les peticions i vetllarà 
pel compliment d’aquest protocol.

C./ Barques, 6 · CAMBRILS · Tel.: 977 23 20 09
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Un paseo Gastronómico por el mundo. 
Sensaciones y sabores únicos.

Comida callejera para disfrutar en pleno 
puerto de Cambrils.

C./ Barques, 6 · CAMBRILS · Tel.: 977 23 20 09



DISSENY GRÀFIC
Des d’un logo o una targeta de visita fins a una revista, un llibre 

o el que necessitis. Catàlegs, flyers i tot tipus de fulletons.

IMATGE CORPORATIVA
Som especialistes en imatge corporativa i branding. 

Creem la millor imatge per a empreses, entitats i institucions.

IMPRESSIÓ
Oferim solucions integrals d’impressió, des de la idea inicial 
fins el producte final. Offset, digital i rotativa, imprimim sobre 

qualsevol suport.

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Dissenyem i creem anuncis i campanyes publicitàries a mida 
i en gestionem les insercions als mitjans, premsa, ràdio, tv, 

online, ...

DIGITAL
Disseny i programació web, botigues online, SEO, campanyes 

de marketing, Adwords, xarxes socials... T’oferim tot el 
necessari per destacar a Internet.

EDITORIAL
Editem publicacions pròpies i per a tercers. Des de la 

concepció i disseny fins la maquetació, redacció i revisió 
de textos, fotografia i infografia i impressió.

GRAN FORMAT
Tanques publicitàries, lones, opis, ... Instal·lacio i producció de 
rètols comercials. Dissenyem i produïm el suport que necessitis 

i tan gran com vulguis.

PLANS DE COMUNICACIÓ
T’ajudem a definir què, com, quan i on t’has de comunicar 

amb el teu públic i els teus clients, actuals i potencials.

agencia@mediatica.net

Tel.: 605 879 129 / 977 17 11 22
C./ Montbrió, 5 · CAMBRILS

Avgda. Barcelona, 53-57 · MIAMI PLATJA



www.mediatica.net
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Turisme
Vandellòs i l’Hospitalet

VANDELLÒS I L’HOSPITALET POSA A PUNT 
LES PLATGES

Per intentar garantir al màxim la seguretat sa-
nitària a les platges del municipi i augmentar 
la confiança de les persones usuàries, l’Ajun-

tament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha 
adoptat ja diverses mesures. El passat 29 de maig 
va començar a instal·lar-hi cartelleria informativa 
sobre l’ús responsable de les platges, que recull les 
normes i recomanacions de protecció per a la salut: 
cal mantenir sempre la distància de seguretat de 2 
m, utilitzar mascareta si no és possible mantenir la 
distància de 2 m, no s’hi pot anar en grups de més 
de 15 persones; s’ha de deixar lliure 6 metres des de 
l’aigua; i només s’hi poden fer activitats esportives 
sense contacte físic, individuals i mantenint una dis-
tància mínima de 2 metres.

En els cartells que s’han col·locat a les platges tam-
bé s’informa de la decisió que ha pres l’Ajuntament 
de no instal·lar dutxes, rentapeus, inodors químics 
i jocs infantils i esportius, per seguretat, per evitar 
tots aquells elements que puguin ser transmissors 
del coronavirus. Aquesta és una mesura que s’ha 
pres de manera generalitzada als municipis de costa 
(des de Sitges a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant).

Per evitar els riscos de contagi i propagació de la 
Covid-19, el consistori també té previst crear per a 
la temporada d’estiu la figura dels informadors de 

platja, que vetllaran perquè es compleixi la distància 
social en les platges i la resta de normes i recoma-
nacions i que en controlan l’aforament, segons ha 
avançat la regidora de Turisme María José Gómez.

La mateixa regidora ha explicat que les platges de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acostumen a ser 
platges tranquil·les, poc massificades, per la qual 
cosa es preveu que, en principi, el control de l’afo-
rament només serà necessari en la part nord de la 
Platja de l’Arenal de l’Hospitalet de l’Infant, la més 
urbana, que s’estén des de l’espigó fins al camp de 
futbol.

L’Ajuntament adopta diverses mesures per garantir la seguretat 
sanitària a les platges i augmentar la confiança dels usuaris

L’Ajuntament crearà 
la figura de l’informador 
de platja

Pel que fa a la posada a punt de les platges, l’Ajunta-
ment està a l’espera que Costes de l’Estat procedei-
xi a la reposició de la sorra. Un cop s’hagin realitzat 
aquests treballs, el consistori podrà instal·lar-hi les 
passarel·les i es podran obrir les guinguetes i els al-
tres serveis (llits elàstics, patinets, paddlesurf, etc.). 
En la reunió que ha mantingut el consistori amb els 
adjudicataris de les guinguetes i els altres serveis, 
però, aquests han manifestat la seva voluntat de 
posar-hi en marxa els serveis  per Sant Joan o a 
principis de juliol.

Els 17 municipis agrupats en la Taula per un Litoral 
Sostenible, entre els quals hi ha Vandellòs i l’Hos-
pitalet de l’Infant, han demanat al govern de l’Es-
tat que exoneri els concessionaris de serveis de 
pagar les taxes d’ocupació des del començament 
de la pandèmia fins a finals d’any. En qualsevol cas, 
l’Ajuntament està estudiant la possibilitat de reduir 
el cànon per l’adjudicació dels serveis de temporada 
als concessionaris.



La publicació amb més exemplars, més 
difusió i més efi càcia. Des de 2003.

SI NO ET 
VEUEN...

NO HI 
ETS!

LA REVISTA 
QUE ES 

LLEGEIX
Anuncia’t! 

A Costa et veuran milers de 
persones a Cambrils, Miami 

Platja i a L’Hospitalet de 
l’Infant!!! I cada 15 dies!

Truca’ns i en parlem! 605 879 129 · 977 171 122  |  info@costamagazine.com
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Societat
Cambrils / Mont-roig del Camp

NOVA CONVOCATÒRIA  DE SUBVENCIONS 
AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER AL 2020

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert 
el termini per sol·licitar ajuts al lloguer  per 
aquest 2020. Hi ha dues modalitats, els ajuts 

per les persones majors de 65 anys i els ajuts per la 
resta dels ciutadans.

La convocatòria, que estarà oberta fins el 3 de juliol 
anirà destinada a les persones físiques que siguin 
titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que 
constitueixi el seu domicili habitual i permanent, a 
Catalunya.

Requisits
Per demanar el ajuts cal estar empadronat a l’ha-
bitatge i no s’accepten contractes de lloguer entre 
persones que tinguin parentiu. La normativa esta-
bleix uns límits màxim i mínim d’ingressos que es 
ponderen segons el nombre de membres de la uni-
tat de convivència i la localització de l’habitatge. A la 
demarcació de Tarragona, l’import màxim de lloguer 
és de 500 euros.   Per a famílies nombroses i per 
a unitats de convivència amb algun membre amb 
discapacitat i barem favorable, l’import màxim de 
lloguer mensual és de 900 euros.

La subvenció de l’agència als majors de 65 anys 
es concedeix per un import anual màxim de 2.400 

euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a mà-
xim, i s’ajusta en funció de l’esforç que suposa per 
a la unitat familiar el pagament del lloguer. Així, la 
subvenció pot ser del 20% de l’import de la renda de 
lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui 
igual o inferior al 30% dels ingressos de la unitat de 
convivència; del 30% de l’import de la renda quan 
aquest esforç sigui superior al 30% i inferior al 40%, i 
del 40% si és igual o superior al 40% dels ingressos.

El requisit d’ingressos de la unitat de convivència ve 
marcat per l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) i s’estableix en funció de les per-
sones que viuen en el mateix domicili. Així, el límit 
màxim d’ingressos és d’1,41 vegades l’IRSC en el 
cas d’una persona adulta, i s’hi afegeix 0,47 vegades 
l’IRSC per cada persona addicional.

Les sol·licituds es poden presentar fins al 3 de ju-
liol. Els models dels impresos normalitzats de les 
sol·licituds es poden obtenir telemàticament  i s’hi 
poden acollir totes les persones titulars d’un con-
tracte d’arrendament i que compleixin els requisits 
establerts.

Més informació:
http://habitatge.gencat.cat

Fins el 3 de juliol es poden acollir a aquests ajuts tots els titulars 
d’un contracte de lloguer del seu domicili habitual i permanent



· 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



Economia / Comerç
Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant

VANDELLÒS I L’HOSPITALET TINDRÀ
UN CENTRE COMERCIAL ONLINE

Tenint en compte les dificultats que estan 
patint els comerciants, com a conseqüèn-
cia de la crisi sanitària del coronavirus i, per 

evitar el tancament dels seus negocis al municipi, 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha avançat el 
projecte de creació d’un marketplace, un mercat 
virtual online, que tenia previst per més endavant, 
amb l’objectiu d’impulsar el comerç local.

La previsió és que aquest estiu pugui estar en 
marxa ja aquesta plataforma virtual en què, en una 
primera fase i com a prova pilot, es vendran els 
productes d’una vintena d’establiments comerci-
als seleccionats del municipi. La idea és que, pos-
teriorment i de manera progressiva, s’hi puguin 
incorporar a aquest «centre comercial online» tots 
els comerços locals que hi estiguin interessats.

Una macrobotiga virtual
Amb la creació d’aquest marketplace, l’Ajunta-
ment pretén donar accés als comerciants locals a 
un nou canal de venda i augmentar la seva visibili-
tat i les seves possibilitats de venda, ha explicat la 
regidora de l’Àrea de Promoció Econòmica, María 
José Gómez. A més, aquesta macrobotiga virtual, 
tal com ha afegit la mateixa regidora, permetrà als 
compradors trobar una  gran varietat de productes 
en un únic lloc web i fer les compres d’una manera 
còmoda, senzilla i segura, des del punt de vista del 
pagament.

El nom del marketplace es va triar per votació po-
pular. El consistori va proposar tres opcions: Com-
pres al poble; Mercat del Mestral i Llastres Mercat. 
L’opció que més vots va aconseguir va ser Mercat 
del Mestral.

L’Ajuntament posarà en marxa aquest estiu el «Marketplace»
Mercat del Mestral per impulsar el comerç local

PRESÈNCIA ONLINE

L’Ajuntament estrena 
pàgina web

L’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet 
de l’Infant ha posat en marxa la seva nova 
pàgina web avui dijous 14 de maig. Aquest 
nou portal web és el resultat d’un treball 
coordinat pels departaments municipals 
de Comunicació i de Noves Tecnologies, 
que ha durat un any i que ha tingut com a 
principal objectiu facilitar a la ciutadania 
l’accés a tota la informació municipal.

El nou web és més intuïtiu i té un disseny 
més atractiu, adaptat a la nova imatge 
corporativa. Inclou molts més continguts, 
i aquests estan actualitzats i estructurats 
amb un menú més clar, perquè els usuaris 
i usuaris els trobin d’una manera senzilla.

L’Ajuntament ha aprofi tat la posada en 
marxa del nou portal web per millorar 
també la seva aplicació per a mòbil (VH 
APP).
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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!
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Restaurant · Brasería · Pizzería

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

PRODUCTO FRESCO 
A DOMICILIO

La mejor carne fresca y marisco 
directamente a tu cocina

Txuleta Premium dry aged, 120 días de maduración    40€  /kg.
Solomillo Premium, 25 días de maduración    45€  /kg. (Medallones +/- 300gr.    13€  )

Solomillo Extra Superior    40€  /kg. (Medallones +/- 300gr.    10€  )
Burgers caseras de carne de entrecot. 220 gr.    2,5€  /u.

Jamón de bellota 100%. Sobre de 80 gr.    18€
Pulpo gallego de Primera cocido, 300gr.    16€

Pedidos
670 283 413

Cada día, a partir de las 11.00h



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

Cocina abierta de 11.00 h a 23.00 h
Kitchen open from 11.00 h to 23.00 h
Cuisine ouverte de 11.00 à 23.00 h

Cucina aperta dalle 11.00 h alle 23.00 h
Die Küche ist von 11.00 h bis 23.00 h Uhr geöffnet

Keuken open van 11.00 h tot 23.00 h

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

Mariscadas

Menú almuerzo brasa10€ todo incluidoPlato, allioli, bebida y café

Plato, allioli, bebida y café

Port Esportiu Locals 4, 5, 6, 7 i 8 ·braseria_pizzeria_prost

Bocadillos 
a la brasa y 

bollería recién 
hecha!

bollería recién 
Bocadillos

brasa
Bocadillos

10€ tPlato, allioli, bebida y café

Bocadillos 
a la brasa y 

bollería recién 
a la brasa y 

bollería recién 
a la brasa y Cada día, a partir de las 11.00h

Variedad 
en Arroces

Especialidad 
en Carnes y 
Pescados a la brasa

DISFRUTA EN 
NUESTRA AMPLIA 

TERRAZA

Llama, pide y te lo 
llevamos a casa 
977 822 209

TODA NUESTRA 
CARTA TAMBIÉN 

PARA LLEVAR



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

Cesc Martín
Arquitectura i Urbanisme

www.cescmartin.net
f.martin@coac.net
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C-44 VANDELLÒS

Polígon Les Tàpies
C/ Bonet Dalmau, 1 (Bajos Restaurante)

L’Hospitalet de l’Infant

684 345 244

Lunes a viernes
10.00 h a 20.00 h

Sàbado
10.00 h a 13.00 h

JULIO y AGOSTO

www.abarcate.es

Lunes a viernes
9.00 h a 13.30 h

16.00 h a 19.00 h

Sàbado
10.00 h a 13.00 h

Hasta el 30 de junio



Nuevos modelos
y materiales 2020!@abarcatespain abarcate



Vols ser un punt 
de distribució de 

COSTA magazine?
Més de 320 

punts de 
distribució

info@costamagazine.com

TAPICERÍA
Sofás · Sillas · Fundas · Cortinas · Etc...

691 586 879

Fabricamos Sofás, 
somieres, colchones, ...

C./ Tortosa, 11 · 43840 SALOU
psalou@hotmail.com

Sofás a 
medida

Tapizados 

clásicos

Cultura / Oci
Cambrils

ES CANCEL·LA LA 46A EDICIÓ DEL FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CAMBRILS 

Davant l’evolució de la crisi sanitària de la 
COVID-19 i la total incertesa que produeix 
aquesta situació, l’organització del Festival 

Internacional de Música de Cambrils s’ha vist obli-
gada a cancel·lar la 46a edició, que s’havia de cele-
brar del 5 al 9 d’agost al Parc del Pinaret.

«Sentim enormement els inconvenients causats. 
Hem esperat tot el que hem pogut, però la nostra 
prioritat sempre ha estat la salut de totes les per-

sones que fan possible el festival i del 
nostre públic, i finalment hem hagut de 
prendre aquesta difícil decisió», ha ex-
plicat la promotora Concert Studio, ad-
judicatària de l’esdeveniment. 
La promotora ha agraït el suport de 
l’Ajuntament de Cambrils, dels artistes, 
els patrocinadors i tots els col·laboradors 
que ajuden a fer possible aquest festival, 
i també al públic per la confiança diposi-
tada en el festival i la seva comprensió 
en aquests moments tan difícils que 
vivim.

La devolució de l’import de les entra-
des es farà de forma íntegra al mateix 
número de compte amb el qual es va 

realitzar la compra, sense necessitat de fer cap 
tràmit. Per a qualsevol aclariment o informació, 
les persones interessades es poden dirigir a con-
sultas@concertstudio.com i les respondran al més 
aviat possible.

Aitana, Manel i David Bisbal són els artistes més 
destacats que havia anunciat l’organització de la 
46a edició del Festival Internacional de Música de 
Cambrils.

Els concerts estaven programats del 5 al 9 d’agost al Parc del Pinaret
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Desayunos · Bocadillos
Tapas · Cocktails

BAR · SUPERMARKET   URB. CASALOT

Urb. Casalot · Miami Platja · Tel.: 618 422 297 · papayabarmiami@gmail.com

Ven a conocer nuestras ofertas especiales, vas a repetir!!!

Papaya Bar papayabar_miamiplatja

ABIERTO!

L’HOSPITALET 
DE L’INFANT

CAMBRILSMONT-ROIG - MIAMI PLATJA
(y urbanitzacions)

DIRECTO A 
CASA EN:



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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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

www.acuamar.com


