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L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT
FA BALANÇ DEL PRIMER ANY DE MANDAT
L’alcaldessa assegura que el govern segueix liderant el projecte que
es va marcar a l’inici, malgrat la Covid-19 i els temporals

L

’equip de govern de l’Ajuntament de Cambrils,
format per ERC, Junts per Cambrils i NMC, ha
fet un balanç molt positiu del primer any de
mandat. L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza;
el primer tinent d’alcalde i regidor de Serveis,
Medi Ambient i Protecció Ciutadana, Lluís Abella,
i el segon tinent d’alcalde i regidor de Promoció
Econòmica, Participació Ciutadana i Cooperació,
Oliver Klein, han ofert una roda de premsa per donar
compte de les actuacions realitzades durant aquest
primer any i fer una valoració de la situació actual.
L’alcaldessa i els regidors destaquen que, tot i les
emergències que s’han hagut de gestionar durant
els últims mesos, el govern municipal ha estat capaç
de seguir el full de ruta del Pla d’Acció Municipal i tirar
endavant actuacions molt rellevants per la ciutat.
«Ha estat un any complicat amb molts assumptes
sobrevinguts com la Covid-19 o els temporals, però
hem treballat en equip amb fermesa, compromís i
responsabilitat i hem pogut avançar en projectes
importants», assegura l’alcaldessa.
Un d’aquests grans projectes que ja està prenent
forma és l’Avinguda de l’Esport. En aquest moment
ja està adjudicada la redacció del projecte, tant de
la la rotonda i com del pont que ha de travessar
el barranc de la Verge del camí. Tal com explica el

primer tinent d’alcalde, Lluís Abella, també s’estan
treballant tècnicament reformes importants com la
Rambla Jaume I i carrers Pau Casals i Barques, o la
del tram de l’Avinguda Diputació entre el Club Nàutic
el Pi Rodó.
D’altra banda, en breu veuran la llum projectes
planificats com l’adequació de l’avinguda Adelaida
amb avinguda Baix Camp, i d’altres que s’han hagut
de fer a corre-cuita fruit dels temporals com la
reconstrucció de la passarel·la de vianants de Nou
Cambrils per sobre la riera d’Alforja i l’arranjament
del tram final del carrer Sant Jaume. Entre les obres
realitzades durant aquest any, hi ha l’avinguda Mas
d’en Bosch, la millora del carrer Consolat de Mar i
Miquel Planàs, la reordenació del carrer Estrasburg,
i la rotonda de la Vuitena Avinguda, entre altres.
També s’ha seguit amb la tasca de substitució
de lluminàries perquè l’enllumenat públic sigui
més sostenible; s’ha tirat endavant la reposició
de l’arbrat viari a la zona de Vilafortuny i Passeig
Marítim, que continuarà a la zona de ponent; s’han
ampliat els carrils bici, s’han iniciat els tràmits pel
nou Pla de Mobilitat Urbana i s’ha aconseguit que
simultàniament es facin actuacions a tres de les
rieres que desemboquen a Cambrils.
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En l’apartat de la promoció econòmica, el
segon tinent d’alcalde, Oliver Klein, destaca el
funcionament de la Torre del Llimó a ple rendiment;
la creació d’una marca unitària que donarà aixopluc
a totes les activitats de promoció per fomentar el
comerç de proximitat, posar en valor la seva qualitat
i desestacionalitzar l’activitat; les ajudes directes
per fer front a la crisi que se sumen a les que ja es
convocaven habitualment; i l’impuls d’un calendari
gastronòmic més potent i ambiciós, que s’ha aturat
per la Covid i es reemprendrà a l’estiu amb una nova
iniciativa.
En l’àmbit del turisme, aquest juny s’engegarà
un pla de promoció amb accions innovadores per
atraure turisme de proximitat de Catalunya, Aragó,
Navarra, la Rioja, el País Basc i Andorra.
El regidor de Promoció Econòmica també ha
destacat les mesures econòmiques que s’han portat
a terme per fer front a la Covid com l’exempció de
les taxes d’obres i d’ocupació de via pública o la
creació de la Cimera Econòmica, que va néixer com
a òrgan conjuntural per abordar la crisi sanitària
amb el teixit associatiu però que es convertirà en
Consell Consultiu permanent per totes les qüestions
empresarials.
A continuació, l’alcaldessa va fer un repàs a les
actuacions de l’àrea de la persona. En aquest
àmbit, Camí Mendoza recorda l’obertura del Forn
del Tallero com a Oficina Local d’Habitatge; el
reforç de prestacions bàsiques per les persones
més vulnerables; l’ampliació de l’horari del Centre
Cultural; les obres de millora del bar del Casal de la
Gent Gran i l’increment de places dels casals d’estiu
i la tarifació social.
L’alcaldessa també fa especial incidència en la
formació i ha enumerat algunes novetats pel curs
que ve com la conversió de l’Escola Joan Ardèvol
en escola institut i la posada en marxa del nou
Programa de Formació Professional d’Auxiliar de
Vivers i Jardineria.
Per altra banda, posa en valor la nova eina de
participació Altaveu Ciutadà per donar veu a la
ciutadania, l’increment de la difusió de les activitats
festives i del patrimoni cultural i la redacció dels

Imatges de la roda de premsa online.

projectes de millora de les instal·lacions esportives.
Pel que fa a l’atenció ciutadana, destaca les noves
eines com l’OAC 360 d’assistència a la tramitació
electrònica, la cita prèvia i el teletreball per
augmentar l’eficiència i facilitar les relació entre
administració i administrats.
Per acabar, Camí Mendoza afirma que totes
aquestes actuacions han estat possibles gràcies
a la bona gestió econòmica dels últims anys, que
ha rebaixat l’endeutament de l’Ajuntament fins a
situar-lo al 40%, i assegura que, malgrat tots els
imprevistos, el govern seguirà liderant i treballant el
projecte que es va marcar a l’inici.
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MONT-ROIG I VANDELLÒS I L’HOSPITALET
VOLEN CREAR UN CONSORCI INTEGRAT
Mont-roig del Camp i Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant volen crear
un consorci per optimitzar recursos i millorar diversos serveis

L

’Ajuntament de Mont-roig del Camp i
l’Ajuntament Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant encarregaran un estudi per a la
creació d’un consorci integrat pels dos consistoris.
Aquesta és la decisió que han pres les dues
administracions locals en una reunió de treball que
va tenir lloc el passat divendres, 12 de juny, al matí,
al Centre Polivalent de Miami Platja. La trobada va
estar presidida pels alcaldes Fran Morancho i Alfons
Garcia i ha comptat amb la participació de tots els
regidors i regidores dels dos equips de govern.
L’objectiu de l’estudi és poder valorar la possibilitat
de prestar serveis, com la recollida d’escombraries,
la promoció econòmica i el turisme o l’atenció social,
de manera consorciada, per optimitzar així els
recursos i millorar-ne la prestació.
Aquesta és la tercera trobada que mantenen els
dos consistoris, i que serveix per arrencar de nou
l’acord de col·laboració, iniciat el passat mes de
febrer i interromput per la pandèmia de la Covid-19.
En aquesta ocasió, han continuat avançant en
temes que ja s’havien posat sobre la taula en les

L’objectiu és integrar
i millorar serveis, fer
campanyes conjuntes
i optimitzar recursos
anteriors reunions, com ara la problemàtica de la
venda ambulant no autoritzada, la possibilitat de fer
promocions turístiques conjuntes l’hivern vinent o
l’acord de reprendre les converses amb Transports
de la Generalitat per sol·licitar busos llançadora fins
a l’Hospital Sant Joan de Reus i el Complex Educatiu
de Tarragona (l’Antiga Universitat Laboral).
Pròxima trobada
Els dos ajuntaments tenen previst reunir-se, de nou,
a finals de juliol, quan tinguin el resultat de l’estudi
que avui han acordat encarregar. Un cop disposin
de les valoracions tècniques i jurídiques relatives a
la creació del consorci estudiaran la viabilitat de la
iniciativa i decidiran si finalment la posen en marxa.
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Al llarg d’aquests últims 17 anys, i
des d’aquestes pàgines ho hem anat
explicant, la “costa” que cobrim, Cambrils,
Mont-roig i Miami Platja, Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant,... no ha deixat de
créixer ni de consolidar-se com un destí
turístic i econòmic clau, amb un futur més
que prometedor. La remuntada després
de l’aturada forçosa que tots hem patit
serà dura i llarga, però
estic convençut que tot
anirà bé i que les coses,
sobretot a nivell de les
Des del 2003. administracions locals,
s’estan fent bé, tot i
Celebrem el
que sempre és possible
nostre 17è
millorar.

envolguts amics i amigues,
som aquí amb el número 403
de la revista, tot just uns dies
abans del nostre 17è aniversari. Fem 17
anys, si. Des de la primera quinzena de
juliol de l’any 2003, quan vaig arrencar
personalment
aquesta
aventura,
només ens ha posat el fre, i de manera
provisional, una pandèmia global que
sembla que ja tenim
gairebé superada, de
moment...
En aquests 17 anys hem
editat i distribuït més de
6 milions de revistes i en
pàgines ja ni m’hi poso a
comptar-ho. Han estat 17
anys plens de notícies, de
propostes i de novetats
i que han passat molt
de pressa. Som a només
3 dels 20 i aquell dia la
liarem ben liada.
Si hem arribat fins aquí,
però, és gràcies a la
fidelitat dels milers de
lectors que tenim cada
quinze dies i, sobretot,
gràcies als anunciants,
que han confiat en
nosaltres deixant en les
nostres mans la promoció
dels seus negocis, serveis
i activitats.

aniversari amb
les mateixes
ganes de
millorar que
el primer dia.
Gràcies!!!

Per part nostra, la
celebració
d’aquest
aniversari, al qual pocs
tenen la sort d’arribar,
ens anima a continuar
millorant, imaginant i
posant en marxa noves
idees i propostes. I és
que si alguna cosa ens
han ensenyat aquest 17
anys, és que sempre és
possible fer les coses
millor. Ho intentarem, ho
farem. Gràcies pel vostre
suport i fins al juliol.

@megabicibikecoffee

Av. Los Ángeles 13 · MIAMI PLATJA · 977 170 178
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L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG DEL CAMP
OBRIRÀ LES CALES EL DIA 26 DE JUNY
L’accés es permetrà coincidint amb l’arribada del primer cap de
setmana de la nova normalitat, si bé es reserva de tornar a tancar-les

L

’Ajuntament de Mont-roig del Camp informa
que les cales de Miami Platja s’obriran
al públic el pròxim divendres 26 de juny.
L’obertura coincidirà amb l’arribada del primer cap
de setmana de la nova normalitat i un cop finalitzat
l’estat d’alarma. Recordem que actualment les
cales continuen tancades per motius de seguretat.
En aquest sentit, els pròxims dies es donaran a
conèixer les mesures de seguretat i sanitàries que
caldrà respectar en aquests espais.
Tot i això, i amb l’objectiu de continuar vetllant per
la salut de les persones, l’Ajuntament es reserva
el dret de tornar a tancar-les si es produeixen
vulneracions de les mesures de seguretat indicades
o si es detecten aglomeracions.
En aquesta línia, s’està treballant en un procés de
selecció d’un cos d’agents cívics que es contractaran
per aquest estiu i que es destinaran, entre d’altres, a
controlar el compliment de les mesures de seguretat
en espais públics, com les cales i les platges.

Platges tancades per la revetlla de Sant Joan
L’Ajuntament prohibirà l’accés a totes les platges
del municipi la nit de Sant Joan. De les 20 h fins a
les 8 del matí no estarà permès celebrar la revetlla
a les platges, ni tampoc accedir a aquests espais
per passejar, fer esport o banyar-se. Tampoc
s’autoritzarà l’encesa de fogueres en via pública.
L’objectiu és no facilitar actes o esdeveniments en
què es pugui produir una concentració de població
i que això pugui suposar un risc per a la salut de les
persones. Tot i això, i perquè els veïns i veïnes puguin
celebrar la revetlla respectant les actuals mesures
de seguretat, l’Ajuntament oferirà una revetlla
musical en línia a través del Facebook municipal.
El consistori anuncia que no preveu, a priori, la
celebració de les festes de Sant Jaume de Miami
Platja, la Fira de Mont-roig o les activitats dels Banys
de Lluna. Es tracta d’una decisió en què es posa per
davant la seguretat dels veïns i veïnes per davant de
l’oci, així com per destinar les despeses que estaven
previstes en aquest àmbit a temes de suport social i
foment de l’economia local i l’ocupació.

elbuhopianobar

Actuaciones en directo De 21.30h a 24h

Abierto todos los días de 19:00 a 02:30 horas · Plaça de la Marina, 3 · L’Hospitalet de l’Infant

El Buho l’Hospitalet De l’Infant

En “El Búho” tomamos las medidas
oportunas y apelamos al sentido
común de todos. Nos esperan muchos
conciertos en directo, la mejor
música, la brisa marina y el sabor
inconfundible de nuestros cócteles.
¿A quién le apetece?

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

16

Cambrils

Turisme

16/30 DE JUNY 2020 | 403
COSTA magazine

EN MARXA EL SERVEI DE VIGILÀNCIA I
SOCORRISME A LES PLATGES DE CAMBRILS
S’ofereix tots els dies de la setmana de 10 a 19 hores, fins al 30 de
setembre. Les platges han obtingut quatre banderes blaves

E

l servei de prevenció, salvament i socorrisme
es va posar en marxa el passat dilluns, 15 de
juny, a les nou platges de Cambrils. El servei,
que s’oferirà de manera diària de 10 a 19 hores, fins
el 30 de setembre, compta amb 29 socorristes i 18
punts de vigilància (formats per quatre centres de
coordinació, dues torres fixes i dotze cadires mòbils).
Els centres de coordinació dels socorristes estan
ubicats a les platges de la Llosa, Prat d’En ForésRegueral, el Cavet i Vilafortuny i també serveixen de
punts d’atenció a les persones usuàries i per recollir
els cendrers de platja i les polseres idenficatives per
als infants.
D’altra banda, enguany s’instal·laran cartells
informatius, amb mesures de prevenció enfront
la Covid-19, per recordar a les persones usuàries
que han de respectar la distància de seguretat i els
aforaments, fer ús de les mascaretes, rentar-se les
mans amb freqüència, no compartir estris ni menjar,
i utilitzar les dutxes i wcs de manera individual.

Com és habitual, també s’oferirà el servei el bany
adaptat amb cadira amfíbia (amb cita prèvia
als centres de coordinació o correu electrònic a
altesport@altesport.com). En canvi, amb motiu de
la pandèmia, enguany no obriran els miniclubs per
a infants. Per a més informació, sobre serveis a les
platges podeu accedir a https://www.cambrils.cat/
platges.
Quatre banderes blaves
Les platges de La Llosa, Prat d’en Forés-Regueral,
Cavet i Vilafortuny han tornat a aconseguir el
guardó de Bandera Blava. Aquest segell de
qualitat de l’associació internacional Foundation for
Environmental Education (FEE) garanteix, valora i
premia els municipis que realitzen una bona gestió
ambiental i que tenen en compte la seguretat, les
instal·lacions, la prestació òptima dels serveis, la
informació i l’educació ambiental, alhora que exigeix
a les platges una qualitat de l’aigua excel·lent amb la
realització d’analítiques periòdiques.

Disfruta de
la mejor carne!
Menú
Chuletón

Menú
Parrillada

Menú
Lunes a viernes

Menú Fin de
semana y festivos

35,00 ¤

23,50 ¤

15,50 ¤

19,50 ¤

Precios con IVA incluído

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

Aforo
limitado!
Reserva
tu mesa
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MONT-ROIG MIAMI ENGEGA LA CAMPANYA
“RESPIRA, GAUDEIX LES DISTÀNCIES”
Convida a gaudir de les platges, la muntanya i els camins
del municipi, sense aglomeracions i amb tranquil·litat

#respira
Disfruta las distancias

E

ls més de 12 quilòmetres de platges o els
140 quilòmetres de camins i natura són
alguns dels atractius del municipi que es
volen potenciar a través de la nova campanya
promocional que ha posat en marxa el departament
de Turisme de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

es desplaça amb vehicle propi com es el cas del
turista català (Barcelona i Lleida principalment) i al
mercat nacional, eix de l’Ebre (Saragossa, Navarra,
País Basc..), sense perdre de vista els mercats
internacionals, com el francès, un cop s’avanci en
l’obertura de fronteres.

Amb l’objectiu de fomentar l’arribada de turisme,
un dels sectors econòmics més importants del
municipi, i contribuir a superar la crisi provocada per
la Covid-19, Mont-roig Miami Turisme ha presentat
la campanya #respira, gaudeix les distàncies, que
posa en valor les distàncies infinites, la tranquil·litat,
el patrimoni, l’entorn, la seguretat i els serveis d’una
destinació perfecta per passar les vacances aquest
estiu.

Mont-roigmiami.cat com a plataforma de serveis
La campanya s’ha canalitzat principalment a través
de la web (https://www.mont-roigmiami.cat/), per
tal de potenciar-ne l’ús com a plataforma integral
de serveis, de tal forma que es pugui trobar, d’una
forma àgil i còmoda, tots aquells serveis que
s’ofereixen i que faciliten la planificació i l’estada
dels visitants.
Així doncs, s’han realitzat una sèrie de millores al
web de Turisme i actualment s’ofereix, per exemple,
l’opció de reservar directament amb l’allotjament
turístic. També s’ha creat un apartat específic amb
els restaurants del municipi que ofereixen servei
a domicili i s’ha incorporat un sistema de filtratge
que permet disgregar el tipus d’establiment que
es busca, per nucli de població, per especialitat
culinària i pels serveis que ofereix.

La campanya s’articula en tres segments: els
paisatges naturals de gran valor ambiental i
paisatgístic, en la seguretat de la destinació i en
l’àmplia oferta de serveis d’acord amb la necessitat
d’adaptar l’estratègia de promoció a la nova
realitat post Covid.19. Es dirigeix principalment
al mercat de proximitat, especialment aquell que

Mont-roig del Camp

403 | 16/30 DE JUNY 2020

19

Turisme

COSTA magazine

Per últim, la pàgina web permet reservar també
totes aquelles activitats o serveis que ofereix el
sector privat i que s’aniran ampliant conforme es
vagi avançant en el procés de desescalada i els
establiments vagin reprenent la seva activitat.
Mesures de seguretat i prevenció
Amb l’objectiu de garantir la seguretat i el
compliment de les mesures de prevenció
establertes per les autoritats sanitàries, i per tal
d’evitar la propagació del coronavirus, s’ha creat un
apartat específic al web que recull totes les mesures
de seguretat aplicables. A més, s’està treballant
per oferir, des de l’Ajuntament, formació específica
sobre aquesta matèria per al sector del turisme, la
restauració i el comerç.
Finalment, també es duran a terme diverses accions
per a fomentar l’accés a la informació un cop els
visitants estiguin al municipi, principalment amb la
implantació de codis QR, que permetin conèixer com
gaudir de les distàncies infinites.

Cocina internacional!

TODA
NUESTRA CARTA
TAMBIÉN PARA
LLEVAR

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

Consulta nuestra carta en
www.restaurantrally.com

20

Vandellòs i l’Hospitalet

Esports

16/30 DE JUNY 2020 | 403
COSTA magazine

VANDELLÒS I L’HOSPITALET TORNA A OBRIR
ELS GIMNASSOS MUNICIPALS

L

’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant va reobrir el passat 15 de juny el
gimnassos de Vandellòs i de l’Hospitalet de
l’Infant. El mateix dia, l’Àrea d’Esports va reiniciar
les activitats dirigides. A Vandellòs, aquestes
activitats es fan a les sales del gimnàs; mentre
que a l’Hospitalet de l’Infant s’han traslladat al
gimnàs d’Hifrensa. Una de les sales de la Piscina
Municipal Coberta on es duen a terme habitualment
les activitats dirigides s’ha destinat a les persones
usuàries del gimnàs. D’aquesta manera, aquestes
poden tenir més espai i els és més fàcil assegurar el
distanciament social entre elles.
Precisament, per garantir la distància de
seguretat entre els usuaris i usuàries d’aquestes
instal·lacions esportives i evitar-hi la concentració

de gent, no s’hi permeten les entrades puntuals
(només s’hi pot accedir amb abonaments, nous
abonaments o bons de 10) i es limita i controla
l’aforament mitjançant un sistema de cita prèvia.
Per reservar una classe dirigida o una franja d’un
hora i mitja als gimnasos, cal trucar al telèfon 977
82 05 23 (en l’horari d’obertura dels gimnasos: de
les 8 a les 21.30 h, de dilluns a divendres; de les 9
a les 20 h, els dissabtes; i de les 10 a les 13 h, els
diumenges). Es prega a les persones usuàries que
siguin puntuals a la cita i en cas que no hi puguin
assistir, que anul·lin la reserva per cedir el lloc.
De moment, l’Ajuntament no ha obert els vestidors,
però sí els lavabos públics. Els usuaris hi han d’anar
vestits d’esport des de casa i portar una tovallola.
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DESTRUÏTS MÉS DE 1.200 OBJECTES DEL
“TOP MANTA” INTERVINGUTS A L’HOSPITALET
operacions contra el “top manta”. Aquest material,
consistent en un total de 1.218 articles de tot
tipus, es trobava en dipòsit a la Comissaria de la
Policia Local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, a
l’espera de ser destruït, segons ha explicat el regidor
de Seguretat Ciutadana, Tomás Díaz.
Tal com ha precisat el mateix regidor, són articles
confiscats durant diverses actuacions dutes a terme
per la Policia Local i els Mossos d’Esquadra de la
Comissaria de Cambrils de manera conjunta, contra
el top manta, al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant els anys 2018 i 2019. Es tracta, sobretot, de
sabatilles esportives i banyadors d’home; i en menor
quantitat de samarretes (“polos”) i calces. Aquests
objectes falsificats es van comissar al mercadet
ambulant dels diumenges i als seus accessos.

L

’empresa comarcal que s’encarrega de
gestionar els residus al municipi, Secomsa,
ha destruït el material comissat els anys
2018 i 2019 al nucli de l’Hospitalet de l’Infant en les

NUEVA OFICINA
Av. Barcelona, 92.
local 7
MIAMI PLATJA

Tu Comunidad en manos de profesionales
Trato personalizado. Consúltanos sin compromiso
· Profesionalidad · Transparencia ·
· Conﬁanza · Garantía · Compromiso ·
· Seriedad · Experiencia ·
Ibana Pacheco,
Administradora de Fincas
Colegiada 691

977 811 418 · 609 790 364
info@miamiadministraciones.com

INTERNET
50Mbps*
ALTA VELOCITAT
SUPER FAST
HIGHSPEED DSL
INTERNET VELOCE

34€/MES
’95

IVA INCLÒS
VAT INCLUDED
MwSt INBEGRIFEN
IVA INCLUSA

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.

No deixi de
gaudir de la millor
qualitat!

Servei de
restauració
Distribuïm peix i marisc,
fresc, congelat i viu per
tota la província

SERVEI A
DOMICILI

Et portem la comanda
a casa, net, ﬁletejat i a
punt per cuinar!
Diariament enviem un video de la
nostra parada als nostres clients
perque puguin triar el producte que
més els hi agradi.

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

Els Nostres
Precuinats de
Peixos Savall

xavi@peixossavall.com |

www.peixossavall.com

Te asesoramos
de manera integral desde 1982
Especializadados en Fiscalidad Inmobiliaria
· Servicio ﬁscal, mercantil y jurídico ·
· Gestiones administrativas ·
· Trámites administrativos y herencias ·
· Seguros, Impuesto Renta No Residentes ·
· Autónomos y Pymes ·
· Representación ﬁscal ·

MEJORAMOS
SU ACTUAL
SERVICIO DE
ASESORÍA

www.servetconsulting.com

info@servetconsulting.com
Av. Barcelona, 130 · MIAMI PLATJA · 977 810 057
Pl. Prim, 10, 3-8, REUS · 977 277 766

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

OFICINA CAMBRILS
Rambla Jaume I, 44, baixos
Tel. 977 79 31 57

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

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%.

99.000 € Ref. 1528

127.000 € Ref. 1598

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.

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.

170.000 € Ref. 1357

185.000 € Ref. 1546

Cambrils-Port. Bonito piso de 2 hab. dobles 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 superficie de 500 m2 para
la edificación de casa individual.

58.000 € Ref. 5007

www.transactio.net

Cambrils-Port. Gran piso en 1 linea del
puerto de Cambrils. 130m2, 4 hab. y 2
baños, gran cocina equipada con electrodomésticos de alta gama, terraza de más
de 20m2, vistas espectaculares sobre el
puerto y playa de Cambrils.
600.000 € Ref. 1509

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 Vilafortuny. Bonita casa
individual. Gran comedor, 5 dorm. uno
de ellos suite, 3 baños, cocina office con
salida a jardín, garaje para 3 coches,
armarios empotrados. Calefacción
individual a gas y A.A.
325.000 € Ref. 1562
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CAMBRILS REOBRE PROGRESSIVAMENT
ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
El Departament d’Esports reobre al públic les instal·lacions esportives
municipals de manera progressiva entre els dies 9 i 28 de juny
La regidora ha remarcat que l’objectiu és fer
partícips a les persones usuàries de la instal·lació
de noves maneres d’utilitzar els espais esportius,
acostumant-los en les bones pràctiques, com el
repàs de les màquines una vegada les hagin utilitzat.
«És un rol nou per tots els agents implicats en la
pràctica esportiva (usuaris, monitors, manteniment)
que hem d’anar incorporant com un hàbit», ha
afirmat Pleguezuelos.

E

l primer en obrir portes ha estat el Palau
Municipal d’Esports i el gimnàs de la
pista d’atletisme amb un màxim del 50%
de l’aforament i amb la implantació de diverses
mesures de prevenció per garantir la salut i la
seguretat de les persones usuàries. En una segona
fase, el 15 de juny, s’ha posat en funcionament la
piscina coberta municipal.
La regidora d’Esports, Natàlia Pleguezuelos, ha
explicat que el departament ha realitzat les tasques
de manteniment, desinfecció i control oportunes per
donar compliment a totes les mesures sanitàries i
d’higiene. En aquest sentit, s’ha dissenyat un pla
progressiu per posar en marxa la programació
esportiva adaptant-la a la nova realitat, s’han
definitit un seguit de protocols i es prendran una
sèrie de mesures per minimitzar el risc de contagi
de persones usuàries i treballadores.
Entre altres mesures, s’han posat catifes a l’entrada de
les instal·lacions per netejar i desinfectar el calçat, es
posaran a disposició de les persones usuàries sistemes
per a la desinfecció de mans tant a l’accés com a l’espai
de màquines de musculació, cardio i fitness, i s’han
instal·lat panells informatius amb missatges preventius
sobre les mesures d’higiene i salut.

Durant les tres setmanes que durarà la reobertura
progressiva no caldrà demanar cita prèvia però
l’aforament serà d’un màxim del 50%. Serà
obligatori l’ús de la mascareta en entrar i sortir de
les instal·lacions (durant la realització de l’activitat
física, seguint les indicacions, no cal portar posada
la mascareta), i es controlarà la temperatura de les
persones usuàris abans d’entrar a la instal·lació.
Les activitats de la sala polivalent i de la sala de
ciclo es duran a terme al pavelló, un espai més gran
i amb millor ventilació per tal de minimitzar el risc
amb la mateixa programació que la temporada d’
hivern. El distanciament entre màquines i aparells
de musculació, càrdio i fitness serà d’un mínim 2
metres i els vestuaris romandran tancats.
Per facilitar el distanciament, es col·locaran cintes
al terra per marcar les distàncies mínimes entre
persones (2 metres) i se senyalitzaran espais
de circulació en zones comunes, instal·lacions i
equipaments esportius, i s’habilitaran diferents
accessos a la instal·lació en funció de l’ activitat.
Es mantindrà un control de la higiene, neteja i
desinfecció de les instal·lacions i material esportiu
de forma habitual i constant. Per aquest motiu, de
13 a 15 hores es tancarà l’equipament per procedir
a una neteja i desinfecció.

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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L’HOSPITALET I LA VALL DE LLORS ENGEGA
UNA CAMPANYA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA
La nova campanya de promoció turística anima la gent a gaudir del
“plaer de les petites coses” al municipi
La vessant gràfica de la campanya també destaca
aquests aspectes, amb un text que reforça el
missatge i dues imatges inspiradores que simbolitzen
la unió del mar i la muntanya en un entorn natural.
El vídeo de 30 segons, la imatge gràfica i les
falques per la ràdio de la campanya promocional es
difondran en català i en castellà.
Les accions de comunicació se centraran, en una
primera etapa, en els públics català i estatal; i en
una segona fase, en el mercat francès i andorrà. Les
regions en què la campanya mediàtica i de xarxes
socials es desenvoluparà amb més força seran
Catalunya, l’Aragó, el País Basc i Navarra.

G

audeix del plaer de les petites coses a
l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors”.
Aquest és el missatge que la Regidoria de
Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant difondrà a través d’un nou vídeo
promocional i d’un material gràfic tant en mitjans de
comunicació com en les xarxes socials per donar a
conèixer els atractius del municipi.
Aquest contingut s’ha dissenyat de manera
específica, tenint en compte el context actual,
derivat de la pandèmia de la Covid-19. La campanya
convida la gent a tornar a gaudir de totes aquelles
petites coses que no ha pogut experimentar o tenir
al seu abast a causa del confinament provocat per
la crisi sanitària i a viure-ho al municipi. Per aquesta
raó, el to del vídeo és emotiu i s’ha posat èmfasi
en tot allò que es pot fer a l’Hospitalet de l’Infant
i la Vall de Llors, una destinació familiar en què la
muntanya mediterrània i les platges naturals tenen
un pes molt important.

Arran de les restriccions de mobilitat imposades
durant l’estat d’alarma, s’ha hagut de redefinir el
calendari i el pla de mitjans previst per a les accions
publicitàries. Així doncs, aquestes es començaran a
difondre a partir d’aquest mes de juny.
“La nova campanya promocional és la punta de
llança d’una ambiciosa aposta estratègica que pretén
visibilitzar el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant al sector turístic local, amb un
clar objectiu: ajudar a reactivar el turisme i l’activitat
econòmica del municipi”, segons ha explicat la
regidora de Turisme, María José Gómez.
Amb la mateixa finalitat, també s’habilitarà una nova
secció a la pàgina web de l’Hospitalet de l’Infant i la
Vall de Llors. En aquesta landing page lligada a la
campanya “Gaudeix del plaer de les petites coses”,
s’hi podrà accedir a diverses propostes de visita,
així com a informació relacionada amb les mesures
per a la prevenció de la Covid-19 adoptades en
equipaments, espais públics, platges i serveis per
transmetre seguretat a les persones usuàries. La
promoció que es farà en xarxes socials inclourà un
enllaç a aquesta landing page per tal de donar la
màxima confiança als turistes i visitants.
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L’AJUNTAMENT DE MONT-ROIG COMENÇA
A OBRIR ELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
El canvi de fase també ha suposat modificacions pel que fa a la
mobilitat, vida social i altres serveis que s’ofereixen al municipi
de consulta limitat. També es poden utilitzar els
ordinadors de consulta. En els dos casos cal demanar
cita prèvia. Les col·leccions de lliure accés i les sales
infantils, segueixen tancades al públic. El servei de
préstec i devolucions continua amb cita prèvia.

L

’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha
començat a obrir, des del passat 15 de juny,
diversos equipaments municipals, coincidint
amb la fase 3 de la desescalada. El canvi de fase
també ha portat diverses novetats i la flexibilització
de les mesures de confinament, entre les quals
destaquen l’eliminació de les franges horàries,
l’ampliació de trobades amb 20 persones o la lliure
mobilitat per tota la província de Tarragona.
Oficines de Turisme
Les oficines de turisme de la plaça Tarragona de
Miami Platja i de l’Església Vella de Mont-roig van
obrir al públic el passat 15 de juny en horari de 9 a
14 h, de dilluns a dissabte. A partir del dia 22 de juny,
l’horari s’ampliarà i serà de 9.30 a 14 h i de 17 a 20 h.
Equipaments culturals
Els equipaments culturals de l’Església Vella i la
Casa de Cultura Agustí Sardà de Mont-roig i el
centre Polivalent de Miami Platja tornen a estar a
disposició dels usuaris/àries i de les entitats des del
passat 15 de juny, i ja se’m pot sol·licitar el seu ús.
Pel que fa a les Biblioteques Joan Miró i Miramar,
van reobrir també a partir del 15 de juny les sales
de lectura, amb l’aforament d’un terç i temps

Equipaments esportius
Els equipaments esportius com els pavellons
de Mont-roig i Miami Platja, les pistes de tenis i
pàdel, els camps de futbol i el velòdrom van tornar
a obrir el 15 de juny. En aquest sentit, les entitats i
persones que vulguin fer ús d’aquests equipaments
han de seguir uns protocols concrets de seguretat
i prevenció. Paral·lelament s’està treballant també
perquè pròximament es pugui obrir la sala de fitness.
Casals de Joves
Els Casals de Joves també han tornat a obrir.
Tanmateix, en el cas del Casal Jove K2 de Miami
Platja, les activitats es traslladaran temporalment
al Centre Polivalent.
Llars d’infants
Les llars d’infants Petete de Miami Platja i Mare
de Déu de la Roca de Mont-roig obriran l’1 de
juliol, arran de la flexibilització de les mesures de
seguretat que ha fet públiques la Generalitat, en què
es permet ampliar l’horari d’obertura i els grups de
nens i nenes, entre d’altres mesures.
Piscines
Les piscines municipals de Mont-roig i de Via
Marina obriran a partir del 3 de juliol d’acord amb les
mesures d’aforament, prevenció i seguretat.
Altres equipaments
Altres equipaments municipals com els casals d’avis,
resten encara tancats, així com els parcs infantils o
els serveis públics de les platges. S’espera però que
es vagin ampliant serveis de forma específica els
pròxims dies.

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!

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

Truca’ns i en parlem!

605 879 129 · 977 171 122 | info@costamagazine.com

36

Cambrils

16/30 DE JUNY 2020 | 403

Festes

COSTA magazine

SANT PERE DE APOSTA PER LES XARXES
SOCIALS I ELS ESPECTACLES ITINERANTS
Les revetlles de Sant Joan i de la Festa Major de Sant Pere es podran
sentir des dels altaveus del passeig i Ràdio Cambrils

L

a Festa Major de Sant Pere de Cambrils
aposta enguany per les xarxes socials,
els espectacles itinerants, les revetlles a
través de Ràdio Cambrils i la instal·lació d’altaveus
al passeig Miramar com a alternativa per evitar
aglomeracions i adaptar-se a les restriccions de la
nova normalitat. Entre les novetats, destaquen els
menús especials de Festa Major que oferiran els
restaurants i l’estrena d’«Esquetxos de Revetlla.
Naltros Som Així» del músic cambrilenc Carlos
Ventura per Canal Reus i Ràdio Cambrils.
L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, i la regidora
de Cultura i Festes, Cinta Ballesté, han presentat el
programa d’actes que se celebrarà del 23 de juny
al 4 de juliol, han apel·lat a la responsabilitat de
cadascú per mantenir les mesures de seguretat
i han animat a la ciutadania a viure aquesta Festa
Major tant diferent amb tota la il·lusió i moltes ganes
de passar-ho bé perquè sigui un èxit.
Camí Mendoza i Cinta Ballesté explquen que no és
el programa que haurien volgut perquè està molt
condicionat per la situació però que cal reinventarse per seguir celebrant Sant Pere mantenint les
tradicions i l’esperit col·lectiu de la festa. «La Festa
Major pot ser una bona oportunitat per fer aquesta
desescalada que tan necessitem i tornar la vida a
la ciutat», afirma l’alcaldessa. Per la seva part, la
regidora destaca la creativitat i el treball conjunt
dels diferents departaments municipals i les
entitats festives per confeccionar el programa.
La Festa Major arrencarà el dia 23 de juny a les 19
hores amb la tradicional lectura del manifest de la
flama del Canigó, la tirada de coets dels Diables
i una audició de sardanes que es podrà seguir per
Instagram, Ràdio Cambrils i els altaveus del passeig.
Aquest mateix dia a partir de les 22 hores també

es demana a la ciutadania que encengui espelmes
i fanalets als balcons i finestres en record a les
persones que ens han deixat durant la pandèmia i
en homenatge a les persones que s’han mobilitzat.
La festa de Sant Joan acabarà amb una revetlla
virtual amb l’Orquestra Venus que sonarà en directe
des dels altaveus del passeig i Ràdio Cambrils.
Durant aquests dies de festa, l’Ajuntament també
convida a tots els cambrilencs i cambrilenques a
guarnir els balcons, a fer el vermut mariner a casa
o les terrasses dels bars, a celebrar les festes amb
el menú especial dels restaurants i a compartir les
fotos a les xarxes amb les etiquetes #cambrils_
stpere20 #cambrilsfestes #cambrils #igerscambrils.
El programa de Sant Pere està coordinat i organitzat
pel Departament de Festes de l’Ajuntament de
Cambrils amb la col·laboració dels departaments i àrees
municipals d’Alcaldia, Cultura, Joventut i Polítiques
d’Igualtat, el Patronat de Turisme de Cambrils, el
Museu d’Història de Cambrils, Ràdio Cambrils,
Canal Reus, i les entitats festives Ball de Diables Els
Cagarrieres, Colla Gegantera Tota l’Endenga, Timbalers
Cop de Cap, Ball de Bastons de Cambrils, Amics de
la Sardana de Cambrils, Colla castellera Xiquets de
Cambrils i Arjau Vela Llatina de Cambrils.
Podeu consultar el programa a www.cambrils.cat

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

¡Visite casa
piloto!

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

Cerveceria Prost

Restaurant · Brasería · Pizzería

PRODUCTO FRESCO
A DOMICILIO
La mejor carne fresca y marisco
directamente a tu cocina

Pedidos
670 283 413

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

C

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€

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

Especialidad
en Carnes y
Pescados a la brasa

TODA NUESTRA Llama, pide y te lo
DISFRUTA EN
CARTA TAMBIÉN llevamos a casa
NUESTRA AMPLIA
PARA LLEVAR 977 822 209
TERRAZA
Variedad
en Arroces

Menú alm

10€ todouerzo brasa
Plato, allio incluido
li, beb

ida y café

Cad

ad

ía , a

par tir d

e las 11.00

h

Bocadillos
a la brasa y
bollería recién
hecha!

braseria_pizzeria_prost

Bocadillos
brasa

Mariscadas

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

Cesc Martín
Arquitectura i Urbanisme
www.cescmartin.net
f.martin@coac.net

TOTES LES POMES
SÓN AL MATEIX CISTELL...

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

JULIO y AGOSTO
Lunes a viernes
10.00 h a 20.00 h
Sàbado
10.00 h a 13.00 h

Hasta el 30 de junio
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

684 345 244
POLÍGON
LES TAPIES I

C-44 VANDELLÒS

www.abarcate.es

C. GIL VERNET

A-7 TARRAGONA

C. GIMBERNAT

C-44 VANDELLÒS

Polígon Les Tàpies
C/ Bonet Dalmau, 1 (Bajos Restaurante)
L’Hospitalet de l’Infant

A-7 CASTELLÓ

C. BONET DALMAU

C. MARTÍ FRANQUES

@abarcatespain

abarcate

Nuevos modelos
y materiales 2020!
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Comunicació

COSTA magazine

RÀDIO CAMBRILS REBRÀ UN DELS “PREMIS
DE COMUNICACIÓ” DE TARRAGONA
El jurat ha reconegut la feina que s’ha dut a terme durant
el primer any des de la reobertura de l’emissora municipal
Tarragona. Gloria Elizo, vicepresidenta del Congrés
dels Diputats, presidirà l’esdeveniment. Degut a
l’anomenada nova normalitat, l’acte estarà subjecte
a estrictes mesures de seguretat sanitària, per la
qual cosa es limitarà l’aforament, es controlarà
la temperatura corporal, i serà obligatori portar
mascareta i respectar la distància de seguretat
entre les persones.

R

àdio Cambrils serà un dels grans
protagonistes de la VIII edició dels Premis
Nacionals de Comunicació de Tarragona
que organitza el diari digital LaRepublicaCheca.
cat. I és que el jurat d’aquests guardons, presidit
per Raül Cid, ha decidit atorgar a l’emissora pública
cambrilenca el Premi Periodisme Radiofònic, per la
feina que ha s’ha dut a terme durant el primer any
des de la seva reobertura. Es tracta del primer premi
que rep Ràdio Cambrils en aquesta nova etapa.
El lliurament del guardó es durà a terme el proper 10
de juliol, a les 19:30 h, al Moll de Costa del Port de

TAPICERÍA

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

Sofás aa
medid os
Tapizados
clásic

Fabricamos Sofás,
somieres, colchones, ...

691 586 879

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

L’acte de lliurament es
durà a terme el proper 10
de juliol al Moll de Costa
del Port de Tarragona
Els Premis Nacionals de Comunicació de Tarragona
tenen l’objectiu de reconèixer la tasca que fan els
mitjans de comunicació locals i els periodistes
que hi treballen. Així mateix, també atorguen un
reconeixement a nivell català, el Premi Nacional de
Comunicació, que han rebut periodistes com Manel
Fuentes, Fàtima Llambrich, Tomàs Molina, Patrícia
Plaja, Toni Cruanyes o Ramon Pellicer.

ABIER

TO!

Desayunos · Bocadillos
Tapas · Cocktails
BAR · SUPERMARKET URB. CASALOT

DIRECTO A
CASA EN:

MONT-ROIG - MIAMI PLATJA
(y urbanitzacions)

L’HOSPITALET
DE L’INFANT

CAMBRILS

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

papayabar_miamiplatja

Urb. Casalot · Miami Platja · Tel.: 618 422 497 · papayabarmiami@gmail.com

Consulti les farmacies
de guardia a:
www.cofc.cat
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Mont-roig i Miami

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Hospitalet de l’infant
Farmàcia Aragonès
Via Augusta, s/n. Bul. Blau
Tel. 977 823 059

Vandellòs

Pratdip

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

AUTOCARS CARRERA
977 823 143
www.autocarscarrera.es

AUTOCARS PLANA
977 214 475
www.autocarsplana.com

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

AUTOCARS LLOSA
977 823 812
www.autocarsllosa.cat

AUTOCARS IGUALADINA
977 770 698
www.igualadina.com

CUINA MARINERA
I DE MERCAT
“Et portem a taula la millor
matèria primera”

Informació i reserves
Dilluns a diumenge
13:00 - 15:45 h.
20:00 – 22:45 h.
Tancat dimecres nit
i dijous tot el dia

977 360 059

www.acuamar.com

Carrer del Consolat de Mar, 66 · 43850 CAMBRILS

