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Dr. Victor Gumbao Grau
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. 

Especialista en Cirurgia Maxilofacial, 
Implantologia i Estètica facial.

Dra. Alba Roviralta Perelló
Llicenciada en Odontologia. 

Especialista en Estètica dental, 
Rehabilitació Oral i ATM.

Dra. Carolina Ibañez Luengo
Llicenciada en Odontologia. 
Especialista en Ortodòncia 

i Invisalign.

Dra. Maria Prim i Pujals
Llicenciada en Odontologia. 

Especialista en Odontopediatria 
i Odontologia Conservadora.

Jordi Caballé Serrano
Llicenciat en Odontologia. 

Especialista en Implantologia 
i Cirurgia Oral.

David Insausti Aránega
Llicenciat en Odontologia. 

Especialista en cirurgia oral.

Dra. Gemma Salgado Font
Llicenciada en Odontologia. 
Especialista en  Periodòncia 

i Cirurgia oral. Ctra. Colldejou, 2 · 43330 Mont-roig del Camp · 977 83 82 83
Av. Pau Casals, 19  · 43840 Salou ·  977 35 36 37

c/ Major, 6 · 43470 La Selva del Camp ·  977 84 55 44

La teva boca en bones mans



Quiròfan amb Sedació

Primera visita gratuïta, pressupost 
sense compromís i fi nançament 

sense interessos.
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ES EL MOMENTO DE REVITALIZAR TU PIEL



Economia / Societat / Cultura
Cambrils

L’AJUNTAMENT PRESENTA EL PLA LOCAL 
DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL

L’Ajuntament de Cambrils ha publicat el Pla lo-
cal per a la reactivació econòmica i social del 
municipi, que recull totes les actuacions i me-

sures que s’han posat en marxa des del consistori 
per fer front a la crisi sanitària, ajudar a les persones 
més vulnerables i donar suport al teixit productiu.

El document, que es pot consultar al web municipal, 
és un pla viu que inclou les mesures extraordinàri-
es que va adoptar el govern municipal per abordar 
l’impacte inicial en la ciutadania cambrilenca però 
també preveu eines i recursos per adaptar-se i an-
ticipar-se a les noves situacions i necessitats que 
generarà la pandèmia.

Es tracta d’un pla viu que vol donar resposta a les 
conseqüències de la crisi des de tots els àmbits. En 
aquest sentit, té en compte la vessant social (ben-
estar social, educació, infància, habitatge i ocupa-
ció), l’àrea econòmica i de ciutat (turisme, promoció 
econòmica, hisenda, serveis generals, urbanisme i 
obra pública) i el sector cultural, festiu i d’oci (cultu-
ra, festes, joventut, turisme i esports).

L’alcaldessa de Cambrils ha assegurat que la planifi-
cació i execució de la recuperació econòmica i social 
passa per sumar esforços, implicar la ciutadania i 

potenciar la col·laboració público-privada. «Hem tre-
ballat des del primer dia adoptant les mesures ex-
traordinàries necessàries però cal seguir treballant 
per disposar de les eines i de la capacitat d’adaptar i 
ampliar recursos per fer front a una situació incerta 
i difícil de predir», ha afirmat.

Recull totes les actuacions i mesures en l’àmbit social, educatiu, 
econòmic, turístic, cultural, festiu i d’oci. 

El Pla inclou un total de 31 mesures dividides en 
quatre apartats amb una valoració econòmica de 
quasi tres milions d’euros. Entre les actuacions per a 
la reactivació, hi ha les subvencions extraordinàries 
per al pagament de l’habitatge, els plans d’ocupació 
municipals, les ajudes directes a empreses per do-
nar suport al pagament de lloguers, reduccions de 
vendes, costos d’adequació i incentius a la contra-
ctació; les exempcions d’impostos aprovades, la re-
orientació de la campanya de turisme, i un pla d’in-
versions financerament sostenibles, entre altres.

S’hi poden consultar les 
subvencions a l’habitatge, 
els ajuts a empreses o els 
plans d’ocupació
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Urbanisme / Societat
Mont-roig del Camp

El canvi coincideix amb 
el dia internacional de 
l’Orgull LGTBI i per donar 
compliment a la Llei de 
Memòria Històrica

L’AV. PRÍNCEP D’ESPANYA DE MIAMI 
PLATJA JA ÉS L’AV. DE LA DIVERSITAT
L’Ajuntament aprova el canvi de nom d’una de les principals 
artèries de Miami Platja arran d’una petició veïnal

Coincidint amb la celebració internacional del 
28 de juny, Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Transe-
xual, Bisexual i Intersexual, l’equip de govern 

de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha apro-
vat en l’últim ple el canvi de nom de l’avinguda de 
Príncep d’Espanya per avinguda de la Diversitat. Es 
tracta d’una iniciativa en pro de la igualtat i lliber-
tat afectivo-sexual i que se suma a altres propostes 
que el consistori està duent a terme per donar visi-
bilitat al col·lectiu  LGTBIQ+. En aquest sentit, l’alcal-
de Fran Morancho ha explicat que aquest concepte 
de diversitat no fa només referència a la diversitat 
sexual, sino que també fa referència a la composició 
del municipi: amb gent que ha vingut de la resta de 
Catalunya, de l’Estat espanyol i de tot un seguit de 
països europeus i fins i tot d’altres continents; amb 
diversitat d’origens i també diversitat lingüística.

Origen franquista del topònim Príncep d’Espanya
Arran d’una petició veïnal en què s’afirmava que 
el nom Príncep d’Espanya, de l’Avinguda de Miami 
Platja, era un topònim que feia al·lusió a la dictadura 
franquista, l’Ajuntament va consultar a la Direcció 
General de la Memòria Democràtica que va confir-
mar que el títol de Príncep d’Espanya correspon a 
una distinció creada per la dictadura franquista el 
1969, emparant‐se en la “Ley de Sucesión” de 1947 
i que, per tant, no és un títol històric de la monar-
quia.

En aquest sentit, la Llei de Memòria Històrica 
52/2007, de 26 de desembre, faculta a les admi-
nistracions públiques perquè preguin les mesures 
oportunes per retirar elements o mencions comme-
moratives d’exaltació del franquisme, com és el cas 
del títol Príncep d’Espanya.

És per aquest motiu que des de l’equip de govern 
es va veure la necessitat d’eliminar els vestigis de 
la dictadura franquista dels carrers i places del mu-
nicipi i apostar per una toponímia inclusiva i demo-

cratitzadora que mostri els valors d’igualtat que han 
de regir el segle XXI. Per això, i aprofitant la com-
memoració del dia 28 de juny, dia de l’Orgull LGTBI, 
es va proposar el canvi de nom per el de l’Avinguda 
de la Diversitat. Però la reivindicació de la diversitat 
va molt enllà de la identitat de gènere i orientació 
sexual, es vol reivindicar la diversitat cultural i social 
que respon a la realitat que presenta el municipi i la 
societat que hi viu.
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Turisme
Vandellòs i L’Hospitalet

COMENCEN LES VISITES GUIADES AL 
PATRIMONI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha orga-
nitzat visites guiades al patrimoni per aquest 

estiu. En concret, del 26 de juny al 13 de setembre, 
a l’Hospital del Coll de Balaguer; del 2 de juliol al 12 
de setembre, al Petit Museu Escola Àster Antonio 
Bonet Castellana i al Poblat Hifrensa; i del 4 de juliol 
al 12 de setembre, al Molí de l’Oli de Vandellòs i al 
poble medieval de Castelló.

Aquestes visites s’ofereixen en grups reduïts, d’un 
màxim de 10 persones; i respectant les mesures de 
seguretat per evitar la propagació de la Covid-19. 
L’ús de la mascareta és obligatori.

En les visites guiades a l’Hospital del Coll de Bala-
guer per al públic general, programades per als di-
vendres, a les 19h; per als dissabtes, a les 12 h i a les 
19 h; i per als diumenges, a les 12 h, s’hi mostrarà 
el centre de visitants, situat dins dels murs de l’antic 
hospital fortalesa, fundat per l’infant Pere d’Aragó 
l’any 1344 per defensar, assegurar i poblar el terri-
tori i el pas pel Coll. En aquest espai museogràfic s’hi 
expliquen les característiques i la història d’aquest 
conjunt monumental, origen del poble.

En les visites guiades al Petit Museu Escola Àster 
Antonio Bonet, recomanades per a públic adult i 
previstes els dijous i dissabtes a les 19h i, es pot 
veure una rèplica d’una aula de l’antiga Escola Às-
ter, obra de l’arquitecte racionalista Antonio Bo-
net Castellana; i fer un recorregut a peu pel Poblat 
Hifrensa, darrera colònia industrial de Catalunya, 
construïda a principis dels anys 70 per acollir les 
famílies dels treballadors de la central nuclear 
Vandellòs I.  

Una experiència diferent es brindarà a les famílies 
en la visita anomenada “Quan el passat reviu: Cas-
telló i el Molí de l’Oli de Vandellòs”, programada els 
dissabtes, de les 17 a les 20 h. Es tracta d’una visita 
guiada al centre d’interpretació de l’oli de Vandellòs 
que inclou un tast d’oli i un taller d’olis aromàtics; i 
un seguit de tallers d’oficis antics al poble medie-
val de Castelló, per donar a conèixer com vivien els 
avantpassats cent anys enrere. 

Per participar en qualsevol de les visites guia-
des, cal fer una reserva prèvia a través del web 
 www.culturaalabast.cat. Es donarà la possibilitat de 
fer visites concertades en cas de no convenir en les 
dates programades, per a grups de 5 a 10 persones.

Posada en servei del trenet turístic
La Regidoria de Turisme va posar en marxa el servei 
del trenet turístic el divendres 26 de juny, amb les 
mesures de seguretat per la Covid-19. Fins a l’11 
de setembre, el trenet sortirà cada dia (menys els 
dilluns) de la Plaça de Catalunya de l’Hospitalet de 
l’Infant, a les 11.30, 12:30, 18:00; 19:00 i 20:00 ho-
res i farà un recorregut pel poble. Els dimarts només 
circularà en horari de tarda. Els usuaris han de dur 
mascareta obligatòriament i pagar 2 euros per adult 
i 1 euro per infant (de 4 a 10 anys). El trenet turístic 
és gratuït per als nens i nenes de 0 a 3 anys i es de-
sinfecta després de cada recorregut.

Fins el 13 de setembre es poden visitar l’Hospital, el Petit Museu 
Escola Àster Antonio Bonet, el Molí de l’Oli i la Masia de Castelló
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“Vivim en 
una zona 

privilegiada. 
Gaudiu al 
màxim de 

l’estiu però 
no oblideu les 
precaucions”.

Aquests dies i setmanes es par-
la molt de paraules i conceptes 
com “reactivació”, “reconstruc-

ció”, ... i tot porta el prefix “re” al davant, 
reobrir, reempendre, recuperar, com si 
hagués passat un tsunami o com si tot 
just s’hagués acabat la tercera Guerra 
Mundial. I gairebé.

Però un cop sembla que 
el pitjor ha passat, només 
ho sembla, tot és com 
si se’ns hagués obert el 
món. Com si haguéssim 
recuperat de sobte tots 
els sentits i els haguéssim 
de posar en marxa tots al 
mateix temps. Dos mesos 
tancats a casa i molta 
gent actua com si hagués-
sin estat deu anys i no n’hi 
ha per tant. Em resulta 
curiós i difícil d’entendre 
veure com molta gent, 
famílies senceres, grups 
d’amics, ... surten de casa 
com si res hagués pas-
sat, com si portéssin una 
vacuna a la butxaca i com 
si no hi hagués hagut víc-
times directes i indirectes 
del virus.

El que és clar és que hi ha hagut moltes 
víctimes. Tots hi hem perdut. Personal-
ment conec gent que ha perdut familiars, 
altres que s’han quedat sense feina o pe-
tites i mitjanes empreses i autònoms que 
ho han passat pitjor que malament. Això 
ens ha de servir per reflexionar una mica, 
mirar què i qui tenim al costat, ser més 

solidaris entre nosaltres 
i apostar sempre pels de 
casa, en tot. Està molt bé 
comprar a Amazon, però 
segurament no cal anar 
tan lluny ni esperar que 
ens ho portin a casa des 
de la Xina.

Gaudiu, disfruteu ara que 
és estiu i vivim en una 
zona priviliegiada, només 
cal veure els campanyes 
de promoció turístics que 
han posat en marxa els 
nostres municipis, però 
no deixeu de banda les 
precaucions, si us plau.

Gràcies i molta salut!
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www.mont-roigmiami.cat

#respira 
Gaudeix les distàncies

Segueix el codi QR i descobriràs totes les activitats i serveis que 
t’ofereix Mont-roig i Miami Platja. Respira, les teves vacances 

comencen a www.mont-roigmiami.cat

Sigue el código QR y descubre todas las actividades y servicios que te 
ofrece Mont-roig y Miami Platja. Respira, tus vacaciones empiezan en 

www.mont-roigmiami.cat



Equipaments
Mont-roig del Camp

MONT-ROIG DEL CAMP REOBRE ELS PARCS 
INFANTILS I ELS CASALS D’AVIS

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp va tornar 
a obrir el passat 1 de juliol els casals d’avis 
del municipi. Es reprenen amb restriccions 

els serveis de podologia, perruqueria. Els serveis 
s’ofereixen amb cita prèvia i només a la tarda.

Entre les mesures que seguretat s’han adoptat per 
evitar la proparació del covid-19  destaquen:

· Aforament  Mont-roig:  25 persones
· Aforament  Miami Platja:  45 persones
· Tothom que entra en un espai municipal ha d’en-
trar-hi amb mascareta
· Les persones han de respectar la distància de se-
guretat entre persones de 2 metres
· Tota persona s’ha de desinfectar les mans abans 
d’entrar el Casal
· No es podrà fer us d’objectes compartits, com car-
tes, domino o altres jocs de taula
· Procurar no tocar els elements comuns, com ara 
botons, portes, …
· Evitar tocar-te la cara
· TaparSe la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús o 
amb la cara interna del colze en el moment de tossir 
o esternudar i desinfectar les mans de seguida.

Parcs infantils i els parcs esportius a l’aire lliure
Des del passat 23 de juny l’empresa pública Nostre-
serveis ja fet una neteja diària d’aquests espais per 
garantir-ne la seguretat sanitària.

Coincidint amb la finalització de l’estat d’alarma per 
la Covid-19 i l’etapa de represa, es van reobrir els 
parcs infantils i esportius al municipi el passat 23 de 
juny. L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha reque-
rit a l’empresa pública Nostreserveis la realització 
d’una neteja diària dels parcs per garantir la higiene 
i la seguretat sanitària d’aquests espais.

Es recorda als usuaris que s’han de seguir les nor-
mes d’ús, distanciament social, higiene i seguretat 
que imposen les autoritats sanitàries.

Aquests equipaments tornen a obrir les portes i recorden als 
usuaris que cal seguir les normes de seguretat

Ambdós casals d’avis han implementat mesures de seguretat.

Els parcs infantils i esportius van obrir el passt 23 de juny.
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Av. Los Ángeles 13 · MIAMI PLATJA · 977 170 178

@megabicibikecoffee



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



Mobilitat
Cambrils

COMENÇA L’HORARI D’ESTIU A LES ZONES 
D’APARCAMENT REGULAT DE CAMBRILS

Les zones d’estacionament regulat van iniciar 
el passat 1 de juliol l’horari d’estiu. Algunes 
de les zones blaves i taronges del municipi 

s’activaran o modificaran l’horari de l’1 de juliol al 
15 d’octubre amb l’objectiu d’augmentar la rota-
ció dels vehicles en les zones amb més demanda 
d’aparcament, especialment en els eixos comercials 
i costaners.

Durant l’estiu el municipi de Cambrils presenta un 
augment important dels desplaçaments, els com-
portaments de mobilitat canvien i augmenta la de-
manda de places d’aparcament. Aquest increment 
de demanda de places d’aparcament requereix 
d’augmentar la rotació dels vehicles aparcats en les 
zones amb més pressió vehicular. 

L’aplicació per mòbil “APARCAR” permet a l’usuari 
realitzar el pagament del temps utilitzat d’aparca-
ment. Amb aquesta possibilitat l’usuari pot antici-
par-se i gestionar millor la seva estada obtenint en 
tot moment la informació de l’ús del servei.

El municipi també disposa de zones d’aparcament 
gratuïtes: Corralet 1, Corralet 2, Hort d’en Cuchillo, 
Molí de les Tres Eres, Font Coberta, Balmes, Mestral 
i Xalet d’en Bau 2.

Com l’any passat, les zones regulades seran les se-
güents:

ZONA BLAVA 
POBLE. De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 
20 h, i dissabtes de 10 a 13 h, excepte festius.
Carrers: Mossèn Jacint Verdaguer, Pere III, del Vi, pg. 
Albert, pg. la Salle, pl. Carles Roig, av. Independència, 
av. Vidal i Barraquer, c. Verge de Montserrat (adja-
cent a l’antiga estació FFCC).

COSTA. De dilluns a diumenge de 10 a 14 h i de 17 
a 22 h.
Carrers:  Pg. la Salle, Parc del Pescador, Regueral, 
Manuel de Falla, Galceran Marquet, Països Catalans, 
Barques, Pau Casals, Roger de Flor, Joan Sebastian 
Elcano, Robert Gerhard, Eduard Toldrà, Ramon Llull, 
rambla Jaume I, pl. Aragó, Hug de Montcada, c/Vi-
nyols, Esteve Anguera, Drassanes, Colom, Mont-
roig, Vila-seca, Montbrió, Riudoms, av. del Mar, av. 
Beethoven, av. Joan XXIII, av. Diputació (des del port 
fins a la riera de Riudoms).

ZONA TARONJA
De dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 17 a 20 h, i 
dissabtes de 10 a 13 h, excepte festius. 
Aparcament de l’Ermita (av. Baix Camp).
De dilluns a diumenge de 10 a 14 h i de 17 a 22 h. 
Aparcaments Horta de Sta. Maria i Xalet del Bau.

SEGUIRAN INACTIVES
Les zones taronges de l’av. Diputació i la zona blava 
que queda de forma més propera a Salou.

Mesures de seguretat per raó de la COVID-19
Continuant amb les mesures de seguretat, els par-
químetres actius es netejaran i desinfectaran de 
forma regular durant el dia. Per tal d’evitar possi-
bles transmissions, es recomana a la població fer ús 
del pagament de la zona blava i taronja mitjançant 
l’aplicació per a dispositius mòbils Aparcar App.

L’increment de demanda de places requereix augmentar 
la rotació dels vehicles en les zones amb més densitat
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Menú 
Chuletón

35,00 ¤

Menú 
Parrillada

23,50 ¤

Menú 
Lunes a viernes

15,50 ¤

Menú Fin de 
semana y festivos

19,50 ¤

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

Disfruta de 
la mejor carne!

Precios con IVA incluído

Aforo 
limitado!
Reserva 
tu mesa



Turisme
Cambrils

TURISME DE CAMBRILS ENGEGA UNA 
CAMPANYA DE PROMOCIÓ DIGITAL

Davant la temporada turística més incerta 
dels darrers anys, el Patronat Municipal de 
Turisme de Cambrils acaba d’encetar la seva 

campanya de promoció que enguany té com a nove-
tat una important aposta per l’àmbit digital.

“Live Cambrils” serà el claim de la campanya a xar-
xes socials, que vol animar als visitants que escullin 
Cambrils com a destinació per viure les vacances 
d’aquest estiu, i redescobrir les destinació incre-
mentant el posicionament digital, la consideració i 
l’estima de la marca. Per això les accions s’han en-
focat en el públic que durant el confinament ha fet 
cerques relacionades amb vacances familiars, plat-
ja, Costa Daurada i allotjament a Cambrils.

Aquesta campanya tindrà presència a 5 comunitats 
autònomes en una primera fase: Catalunya, Aragó, 
La Rioja, Navarra i el País Basc. En una segona fase 
s’incorporarà l’Aquitània francesa, Andorra i a partir 
de la reobertura de fronteres a poc a poc se suma-
ran els països europeus.

Els esforços durant la precampanya comencen a do-
nar resultats, ja que durant els darrers dies s’han in-
crementat un 140% el nombre de les cerques d’allot-
jament a Cambrils, un 836% l’abast dels continguts 
relacionats amb Cambrils les darreres 2 setmanes, i 

segons el portal Destinia Cambrils és una de les 10 
destinacions amb més cerques d’allotjament de la 
plataforma. Els primers prescriptors són els propis 
cambrilencs i cambrilenques i, com ja avançava la 
precampanya, una part de les accions es recolzaran 
en el contingut que generi el sector turístic. Per su-
mar forces el Patronat ha posat a la seva disposició 
material gràfic, material formatiu i tres eines per 
costumitzar els seus continguts digitals.

Una campanya que busca la participació activa
Un dels objectius és que les persones visitants pu-
guin formar part activa de la campanya. Per una 
banda, podran customitzar les seves històries d’ins-
tagram amb uns stickers creats per aquesta cam-
panya. Per l’altra, podran col·laborar en l’elaboració 
de la banda sonora de Live Cambrils, una llista col-
laborativa a Spotify que els permetrà afegir i com-
partir les seves cançons preferides. A més, el patro-
nat també convidarà a tothom a compartir les seves 
fotos de la mar i de les lletres de Cambrils i participar 
en un concurs d’un cap de setmana al municipi.

Tota la informació de la campanya es pot trobar a 
l’enllaç www.livecambrils.com, una landing page on 
el turista pot trobar totes les novetats de la cam-
panya.

El patronat utilitza les xarxes socials, amb l’eslògan “Live Cambrils” 
i difon el video “Cambrils Authentica”
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Cambrils Authentica
Una segona línia d’actuació també 100x100 d’àmbit 
digital ha estat la difusió del vídeo promocional de la 
població “Cambrils Authentica”. Aquesta campanya 
es va encetar a mitjans del mes de maig fent servir 
una hipersegmentació per ensenyar l’anunci única-
ment al target triat, analitzant i afinant al màxim els 
resultats en tot moment, buscant la màxima opti-
mització dels recursos.

Actualment ha finalitzat la campanya adreçada al 
mercat català amb uns resultats extraordinaris de 
les 43.500 visualitzacions del públic objectiu més 
segmentat, i amb una visualització complerta del ví-
deo, fins als crèdits finals, de 22.300, una excel·lent 
que connota la qualitat de la imatge, locució i música 
d’alt nivell.

La promoció del vídeo en castellà continua activa i 
ja l’han vist més de 100.000 persones, de les quals 
prop de 60.000 l’han vist sencer. És a dir, el percen-
tatge de visualització és gairebé del 60% i en termes 
de retenció d’audiència arriba al 76,1%. La segmen-
tació utilitzant algoritmes molt afinats també s’ha 
dut a terme en el vídeo amb la locució en castellà 
per arribar a una audiència que és potencial visitant 
de Cambrils. L’alt percentatge de visualitzacions de-
mostra que la segmentació ha estat molt efectiva.

Una altra dada molt significativa és que un terç de 
les visualitzacions en castellà i la meitat en el cas del 
vídeo locutat en català, s’ha fet en pantalla de tele-
visió, fet que afavoreix que el vídeo es vegi sencer i 
potencia la qualitat i la bellesa de les imatges. 

Les ciutats de Catalunya en les quals més s’ha vist 
l’anunci “Cambrils Authentica” han estat Barcelona, 
Terrassa i Hospitalet de Llobregat, mentre que el lo-
cutat en castellà s’ha vist principalment a Madrid, 
Bilbao i Saragossa, tot i que on el percentatge de 
visualitzacions ha estat més elevat són ciutats de 
País Basc i Navarra.

350.000 impressions d’articles sobre Cambrils
Per complementar totes aquestes accions que per 
primer cop es posen en marxa des del Patronat de 
Turisme de Cambrils, també s’ha engegat una cam-
panya de publicitat nativa en diferents mitjans es-
tatals adreçats a un públic amb un marcat interès 

en el turisme familiar. Gràcies a aqueta acció, que es 
està en marxa des del 13 de juny, el Patronat dona 
difusió a articles de mitjans externs que parlen so-
bre turisme familiar a Cambrils.

Fins al moment aquests articles han obtingut gaire-
bé 350.000 impressions i els mitjans de comunica-
ció en el quals més s’han llegit aquests reportatges 
han estat: Vocento ABC, RBA Lecturas, OKDiario, 
Mediaset Telecinco, Unidad Editorial El Mundo, RBA 
Semana, Grupo Zeta El Periodico.

Travessant fronteres
Turisme de Cambrils obre fronteres internaciona-
litzant les seves accions digitals. Aquesta mateixa 
setmana, el Patronat començarà amb les campa-
nyes d’hipersegmentació del vídeo “Cambrils Aut-
hentica” en francès i en anglès, amb una campanya 
adreçada a mercats europeus, amb fàcil connectivi-
tat per carretera, als que més endavant se sumaran 
països com el Regne Unit i Irlanda, amb clara depen-
dència de les connexions aèries.

L’avançament de la reobertura de fronteres al 21 
de juny ha motivat l’activació d’aquesta campanya 
orientada a guanyar visibilitat en mercats afins a la 
destinació Cambrils. L’estratègia passa en aquest 
cas per anuncis a Youtube, recerques de Google i 
campanyes de display en una gran quantitat de pà-
gines web.

La web www.cambrils-turisme.com
En paral·lel, el Patronat de Turisme està actualitzant 
els continguts i l’estructura de la seva web, amb una 
landing page específica per a les campanyes, que 
potencia les platges, el turisme familiar, la gastro-
nomia i les activitats que es poden fer en la desti-
nació cambrilenca.
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· 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

Cultura / Turisme
Mont-roig del Camp

EL MAS MIRÓ TORNA A OBRIR LES PORTES

Després dels mesos de confinament la Fun-
dació Mas Miró torna a obrir les seves por-
tes al públic. De manera provisional aquesta 

temporada d’estiu l’horari serà de dijous a diumen-
ge de 10 a 14 hores i de 17:30 a 20:00h., i els diu-
menges en horari de matins de 10 a 14 hores. Es 
tornen a programar les visites guiades i teatralitza-
des per a grups, amb reserva prèvia i pel mateix nu-
cli de convivència. Les reserves es poden fer a través 
del correu electrònic i el telèfon.

Recordem que després d’uns mesos d’obres, Mas 
Miró estrena nous espais visitables fins ara tancats 
al públic, com la cuina, i altres millores com un audi-
ovisual de benvinguda i una proposta familiar digital.

Per a la reobertura no només s’han adaptat els ho-
raris i les visites, sinó també els diferents espais 
amb les mesures necessàries per garantir que Mas 
Miró sigui un entorn segur i saludable per als visi-
tants.

Malgrat les circumstàncies actuals redueixen les ex-
pectatives per aquesta temporada d’estiu respecte 
a temporades anteriors, la Fundació vol mantenir 
activa la seva activitat. S’espera que amb aquest 
nou horari i les mesures adoptades els visitants de 
la Costa Daurada s’animin i s’acostin a Mas Miró per 
descobrir aquest espai icònic dintre de l’imaginari de 
Joan Miró.
www.masmiro.com

El Mas Miró va tornar a obrir les portes el passat 25 de juny
amb l’estrena de nous espais visitables fi ns ara tancats al públic
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VENTA
Apartamento situado en segunda 

línea. Consta de tres dormitorios, baño 
completo, cocina independiente, salón 
comedor con salida a terraza, dobles 

ventanas y calefacción eléctrica..

105.000 €

Apartamento con terraza situado en prime-
rísima línea de mar. El apartamento consta 
de dos dormitorios dobles con armarios 
empotrados, 2 aseos con ducha, cocina 
equipada, lavadero, gran salón comedor 

con salida a terraza de 10m2 con vistas al 
mar, calefacción de gas, plaza de parking y 

zona comunitaria con piscinas.

149.000 €

Apartamento con gran terraza situado 
en primera línea de mar. El apartamen-
to consta de tres dormitorios dobles, 
baño completo y aseo con ducha, 

cocina independiente, lavadero, salón 
comedor con salida a terraza con vistas 

al jardín y a la playa, calefacción de 
gas natural, bonita zona comunitaria 

con piscina.

155.000 €

Apartamento en planta baja situado en 
primera línea de mar. El apartamento 

consta de dos dormitorios dobles, baño 
completo y aseo, cocina independiente 

equipada, salón comedor con salida a gran 
terraza con vistas al jardín y al mar, zona 
comunitaria con piscina y acceso directo 

desde el jardín a la playa.

145.000 €

Casa adosada en primera línea de 
mar. Consta de salón comedor, 

cocina independiente equipada, 3 
dormitorios  con armarios empotra-
dos, baño completo y aseo, terraza y 
jardín privado, barbacoa. Garaje ce-
rrado con baño, piscina comunitaria. 

Pocos gastos de comunidad.

205.000 €

Apartamento con terraza situado en 
primera línea de mar. Consta de dos 

dormitorios dobles, baño completo, cocina 
semi-abierta equipada, salón comedor con 
acceso a terraza y vistas al mar, trastero, aire 
acondicionado frio/calor, ascensor, plaza 
de parking subterránea privada y zona 

comunitaria con piscina.

160.000 €

Apartamento con gran terraza situado 
en segunda línea de mar. Consta de 2 
dormitorios dobles, baño y aseo, cocina 
independiente, salón comedor, terraza. 

Reformado.

98.000 €

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA

VENTA



Tu Comunidad en manos de profesionales

Trato personalizado. Consúltanos sin compromiso

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

· Seriedad · Experiencia ·

info@miamiadministraciones.com

Ibana Pacheco, 
Administradora de Fincas 
Colegiada 691

977 811 418 · 609 790 364

NUEVA OFICINA
Av. Barcelona, 92. 

local 7
MIAMI PLATJA
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Turisme / Salut
Vandellòs i l’Hospitalet

INFORMADORS A LES PLATGES

Des del passat 19 de juny, i fins al 31 d’agost, hi 
ha informadors i informadores de platja a Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant. L’Ajuntament 

ha posat en marxa aquest servei per intentar garantir 
al màxim la seguretat sanitària a les quatre platges del 
municipi (la Platja de l’Arenal, la Platja del Riu, la Platja 
del Torn i la Platja de l’Almadrava ) i augmentar la con-
fiança de les persones usuàries.

Aquestes persones s’encarregaran d’informar a la 
gent de les normes i recomanacions de protecció per 
a la salut que s’han de seguir per evitar riscos de con-
tagi i propagació de la Covid-19; i de vetllar pel seu 
compliment. També controlaran l’aforament, revisaran 
l’estat dels serveis disposats a les platges (passeres, 

punts verds, serveis higiènics…) i donaran avís de les 
incidències que s’hi puguin produir. Per comunicar 
aquests successos, disposaran d’unes emissores per 
contactar amb el servei de socorrisme, en cas que les 
incidències siguin de tipus sanitari (picades de medu-
sa, ofegaments…); amb la Policia Local, si estan relaci-
onades amb agressions, enfrontaments, baralles…); o 
amb el coordinador del servei, si tenen algun dubte o 
es troben amb un problema menor.

Als vuit informadors/es de platja que ha contractat 
l’Ajuntament, se’ls va impartir una sessió de forma-
ció i se’ls ha dotat de material i equips de protecció 
individual. Es reconeixen fàcilment perquè porten una 
armilla amb el logotip de l’Ajuntament de Vandellòs i 
l’Hospitalet de l’Infant i un carnet identificatiu.

Vuit persones treballen perquè es compleixen les mesures
de seguretat a les platges d Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant



Abierto todos los días de 19:00 a 02:30 horas · Plaça de la Marina, 3 · L’Hospitalet de l’Infant
Actuaciones en directo De 21.30h a 24h

El 
Bu

ho
 l’H

os
pit

ale
t D

e l
’In

fan
t

elb
uh

op
ian

ob
ar

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?



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





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.
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Política / Economia
Mont-roig del Camp

PACTE DE MUNICIPI PER A LA 
RECONSTRUCCIÓ SOCIAL I ECONÒMICA

El Ple de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp, 
celebrat el passat dimarts 30 de juny al mig-
dia de forma telemàtica, va aprovar per una-

nimitat el Pacte de Municipi per a la reconstrucció 
social i econòmica amb l’objectiu de fer front a les 
conseqüències que ha deixat en l’àmbit local la crisi 
sanitària de la COVID-19.

Tots els grups municipals amb representació a 
l’Ajuntament han sumat esforços i han participat en 
aquest pacte, de valor històric, a través del qual es 
destinaran més de 4 milions d’euros del pressupost 
de 2020 per donar resposta a les noves necessitats 
sorgides, pal·liar els efectes sobre l’economia local 
i incrementar l’atenció als col·lectius més vulnera-
bles.

Així doncs, i després d’escoltar representants dels 
àmbits social i econòmic locals, els regidors i regi-
dores dels grups municipals del Partit dels Socialis-
tes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP), 
Junts per Mont-roig Miami (JxMM), Esquerra Repu-
blicana de Catalunya- Moviment d’Esquerres-Acord 
Municipal (ERC-MES-AM), Ara Mont-roig Miami-
Verds per Més (ARA-Vx+), Ciutadans-Partido de la 
Ciudadanía (C’s) i Plataforma Impulso Miami Mont-
roig (IMM) han consensuat gairebé una setantena 
d’actuacions per tal de donar suport a les persones 

més vulnerables, ajudar les famílies amb dificultats, 
crear ocupació i acompanyar l’empresariat local en 
la seva recuperació econòmica.

Durant el procés d’elaboració del pla, s’ha fet una 
profunda revisió del pressupost municipal del 2020, 
redirigint els comptes per donar resposta a les no-
ves necessitats sorgides per la crisi del coronavirus. 
S’han eliminat despeses menys prioritàries, s’han 
deslliurat fons no disposats per la suspensió d’ac-
tivitats i programes, s’ha disposat de part del fons 
de contingència i s’han repensat les inversions. Amb 
els recursos alliberats, s’han reforçat les ajudes 
existents i s’han creat noves subvencions, progra-
mes i serveis de suport a la ciutadania i l’economia 
local que esdevenen necessaris en aquest nou con-
text.

Tots els grups municipals amb representació al consistori de 
Mont-roig del Camp han unit forces per elaborar aquest pacte

S’hi destinaran més de 4 
milions d’euros del 
pressupost de 2020 per 
fer front a les conseqüèn-
cies de la crisi sanitària

Agraïments per l’entesa i suma d’esforços
L’alcalde Fran Morancho, va iniciar la sessió plenària 
agraïnt a tots els regidors i regidores “la maduresa 
política, la implicació que han tingut en el transcurs 
de la realització del pla i el fet de mirar pel bé de tota 
la ciutadania per damunt de qualsevol color” do-
nant resposta “al que ens demanava el municipi de 
Mont-roig del Camp”.

En el torn d’intervencions, el portaveu d’IMM, Vi-
cente Pérez, va agraïr al personal de l’Ajuntament, 
Nostraigua i Nostreserveis l’esforç per adaptar les 
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partides a la nova situació, així com la feina que han 
fet tots els regidors i regidores, i va dir que “és un 
bon treball, crec que ho hem fet correctament, per 
ajudar a la gent i per intentar frenar el cop”.

També la portaveu de C’s, Ibana Pacheco va expli-
car que han aportat propostes constructives i han 
donat suport a les mesures perquè “és fonamental 
treballar units i no dividir”. A més, va assegurar que 
la situació “ha requerit que tots estiguem a l’altura 
i afirmo que aquí a Mont-roig ho hem aconseguit”.

Per la seva banda, la portaveu d’ERC-MES-AM, 
Irene Aragonès va afirmar que “ens hem sentit 
interpel·lats a la responsabilitat del moment i per 
tant el document que avui aprovem és el resultat 
d’un estret consens, on hem pogut participar amb 
capacitat decisòria, deixant de costat els colors i 
posicionaments, amb la voluntat de col·laboració 
per oferir respostes i solucions efectives”. A més, va 
afegir que “estarem amatents que es compleixin els 
compromisos adquirits”.

Més crític va estar el portaveu de JxMM, Francisco 
Chamizo, quan va dir que troba insuficients les me-
sures aprovades en aquest pla de xoc i ha afirmat 
que “aquest pla s’ha allargat massa en el temps i 
la gent necessitava la nostra ajuda”. També va afe-
gir que “no s’ha arribat al moll de l’os i no s’ha fet 
efectiva la baixada d’impostos, que és la principal 
demanda que s’havia fet”. Tot i això va argumentar 
el vot a favor perquè “és un pla necessari per al mu-
nicipi i com a servidors públics no podem deixar pas-
sar l’oportunitat d’estar al costat dels veïns”.

També el portaveu d’ARA-Vx+, Ferran Pellicer, que 
va fer arribar un agraïment a totes les persones que 
hi han treballat, va puntualitzar que aquest pla “s’ha 
quedat curt en la fiscalitat” i va dir que “esperem 
que un cop passi l’estiu, ens puguem asseure tots 
i estudiar la fiscalitat per si es pot millorar de cara 
el 2021”.

Finalment, Enrique López, portaveu del PSC-CP va 
explicar que no és el document que haguessin fet 
els grups per separat, però que té el valor de comp-
tar amb les propostes de tots per beneficiar a la ciu-
tadania de forma global. En aquest sentit va dir que 
“és un pla ambiciós, que intenta reforçar els sectors 

més desafavorits i incentivar l’economia per recupe-
rar-nos al més aviat possible”.

4 milions per lluitar contra la Covid
Amb l’aprovació del Pacte, l’Ajuntament durà a ter-
me una modificació de crèdit dels comptes munici-
pals del 2020 per destinar un pressupost inicial de 
4,073 milions d’euros a la implementació de les 68 
mesures aprovades.

S’han creat noves 
subvencions, programes 
i serveis de suport a la 
ciutadania i l’economia 
local

Del total, 567.000 euros es destinaran a mesures 
socials i d’atenció a les persones i col·lectius vul-
nerables, 3,3 milions d’euros serviran per fomen-
tar l’economia local i la creació de llocs de treball 
i 181.000 euros seran per altres accions d’espai 
públic, protocols i per fer l’administració més àgil i 
segura.

La modificació de crèdit del Pressupost Municipal 
per poder disposar del finançament que acompa-
nyarà les accions aprovades està previst que s’apro-
vi en el ple ordinari de la setmana vinent.



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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Ensenyament
Vandellòs i L’Hospitalet

VANDELLÒS I L’HOSPITALET REOBRE 
LES LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

LAjuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de 
l’Infant ha reobert les dues llars d’infants mu-
nicipals el passat 1 de juliol, amb l’aforament 

limitat i seguint escrupolosament les mesures d’hi-
giene i de seguretat establertes pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per evitar 
la propagació de la Covid-19. Tenint en compte les 
superfícies disponibles en aquests centres educa-
tius, el consistori ha ofert 7 places a les famílies amb 
alumnes de P-1 i P-2 matriculats aquest curs a la 
Llar d’Infants Patufets de Vandellòs; i 20 places a les 
famílies amb alumnes de les mateixes edats matri-
culats a la Llar d’Infants Sol i Vent de l’Hospitalet de 
l’Infant. En cap cas, hi podran assistir els alumnes de 
0 a 1 any, que és el grup més vulnerable, a causa de 
la immaduresa del seu sistema immunitari.

A Vandellòs, 7 nens i nenes utilitzaran aquest servei 
durant el mes de juliol; i 6 durant el mes d’agost; i a 
l’Hospitalet de l’Infant, 16 al juliol i 13 a l’agost (hi 
haurà un màxim de 10 alumnes per aula). Als dos 
centres educatius, el tipus d’activitat serà d’acollida, 
de 9 a 13 h; i no hi haurà servei de menjador, segons 
ha precisat la regidora d’Ensenyament, Nuria Ortiz.

Ente les mesures de seguretat en destaquen les se-
güents: El pati s’utilitzarà la major part de les hores 
i es prioritzaran les activitats exteriors. 

Per evitar aglomeracions, les entrades i sortides de 
les llars s’hauran de fer en diferents horaris i de ma-
nera esglaonada. Abans d’entrar-hi, es prendrà la 
temperatura als nens i nenes i una vegada els alum-
nes ja estiguin dins dels centres, se’ls farà rentar les 
mans. 

Per minimitzar, igualment, les possibilitats de con-
tagi del coronavirus, durant l’estada a la llar, tot el 
personal haurà de portar la mascareta degudament 
posada i utilitzar guants per fer la higiene dels in-
fants. Així mateix, les escasses joguines que queden 
a la llar seran d’ús exclusiu individual. Quan el nens/
es les deixin es guardaran dintre d’una bossa de 
plàstic i es deixaran per desinfectar.

Amb limitació de places i estrictes mesures d’higiene i de seguretat 
per prevenir la Covid-19

TORNEN A OBRIR ELS MERCADETS

Els mercats ambulants del municipi de Van-
dellòs i l’Hospitalet de l’Infant han reiniciat la 
seva activitat després d’haver estat tres me-

sos tancats arran de la declaració de l’estat d’alar-
ma. El de l’Hospitalet de l’Infant, el passat diumenge 
28 de juny, en el seu emplaçament habitual, és a dir, 
al passeig marítim; i el de Vandellòs, el dilluns, 29 de 
juny, en una ubicació diferent. L’Ajuntament ha deci-
dit canviar-lo de lloc de manera provisional. Les pa-

rades s’han traslladat al carrer Onze de Setembre.

El Mercat d’artesania de l’Hospitalet de l’Infant, que 
cada estiu s’instal·la a la Plaça de la Marina, es va 
obrir el dimecres 1 de juliol i es tancarà el diumen-
ge 30 d’agost. L’horari d’obertura serà l’habitual: de 
18 a 24 h. En aquest mercat també s’hi estableixen 
mesures per a la prevenció de la Covid-19.





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



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



36
COSTA magazine

01/15 DE JULIOL 2020  |  404

Societat
Mont-roig del Camp

FINALITZA EL PROGRAMA DE SEGUIMENT 
A LA GENT GRAN A MONT-ROIG DEL CAMP

El programa de seguiment a la gent gran que 
l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va en-
gegar a l’inici de la declaració de l’emergència 

sanitària ha deixat moltes històries boniques, emo-
tives i per al record, tant per a les persones grans, 
com per a l’equip de voluntariat que hi ha participat.

La iniciativa ha acabat coincidint amb la finalització 
de l’estat d’alarma i l’entrada al període de la nova 
normalitat però amb nombrosos vincles i afinitats 
creades que perduraran en el temps. Tant és així 
que, en el moment en què es pugui, l’Ajuntament 
durà a terme un acte de retrobament entre volun-
tariat i persones que han estat ateses perquè es 
puguin veure i conèixer personalment. De fet, la ma-
joria de persones que han participat en el programa 
demanen poder-se trobar. També les persones que 
han rebut el seguiment demanen poder agrair per-
sonalment a les persones que les han trucat o els 
han ajudat durant aquests mesos. 

I és que han estat quatre mesos amb històries ben 
entranyables, com l’àvia que va fer arribar una mona 
a casa d’una voluntària el dia de Pasqua o una tru-
cada per felicitar un aniversari que un voluntari va 
fer amb gran il·lusió i que va emocionar a la persona 
gran que la va rebre. També, és clar, hi ha hagut his-
tòries de superació, com la d’un home de 77 anys, 
que va estar a punt d’ingressar per coronavirus i que 
la persona voluntària el trucava per dir-li bon dia, 
bona nit i per saber com es trobava, si millorava, si li 
feia efecte l’antibiòtic o si necessitava ajuda. 

Més de 2000 persones ateses
El programa ha comptat amb la participació dels 
treballadors/es municipals de més de 15 departa-
ments o àrees de l’Ajuntament i de l’empresa Nos-
treserveis, voluntaris del municipi i els CAP.
Tots ells han fet seguiment, a partir de protocols 
d’actuació i una intensa organització interna, a més 
de 2.000 persones, de les 2.850 empadronades 

que tenen de més de 65 anys. Així, a totes aquelles 
persones grans que no s’han pogut localitzar per 
telèfon també s’ha intentat trobar-les a les adreces 
d’empadronament, en alguns casos sense èxit. Hi 
ha hagut també ocasions en què els mateixos avis 
i àvies han dit que no calia, ja que comptaven amb 
suficient suport familiar.

Més que trucades telefòniques
El programa va iniciar-se amb trucades telefòniques 
periòdiques a totes les persones grans per tal de 
conèixer com es trobaven, quina era la seva situació 
personal, respondre les seves inquietuds, fer-los re-
comanacions de salut i prevenció, així com conèixer 
si necessitaven ajuda. 

Durant l’estat d’alarma s’han dut a terme també 
tasques quotidianes com ara anar a llençar les es-
combraries o anar al supermercat a comprar o a la 
farmàcia a buscar medicaments, per tal que no ha-
guessin de sortir al carrer. A més, s’ha ofert un ser-
vei de neteja a domicili, així com un servei de men-
jador social a domicili i lliurament d’aliments de la 
Creu Roja a les persones grans que ho necessitaven, 
i que continuarà segons les necessitats.

La feina diària dels voluntaris ha anat molt més enllà 
de les qüestions pràctiques, ja que molts han acom-
panyat psicològicament a persones que ho estaven 
passant malament amb processos d’angoixa i ansi-
etat o fins i tot amb depressió per la covid-19.

Els treballadors municipals també han fet d’enllaç 
entre aquestes persones i el Departament de Salut 
o els hospitals propers en el seguiment i el trac-
tament d’algunes patologies prèvies. També s’ha 
assistit a persones més joves amb patologies, que 
necessitaven ajuda per anar a fer els tractaments 
i el seguiment de les analitiques al CAP, així com a 
persones amb covid o possible covid en coordinació 
amb el CAP.

Durant la crisi sanitària s’ha ajudat a més de 2.000 persones majors 
de 65 anys que han rebut atenció i ajuda en tasques quotidianes



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



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

Mobilitat
Cambrils

L’AUTOBÚS URBÀ DE CAMBRILS INICIA
EL SERVEI DE TEMPORADA D’ESTIU

Les línies de bus urbà L1 i L2 oferiran servei 
de dilluns a dissabte, connectant el nucli antic 
amb el port, i el centre amb els barris de Lle-

vant i Ponent. La L1 iniciarà el seu recorregut des de 
les 6:10h fins a les 22:50h del vespre. La L2 variarà 
parcialment el seu recorregut, per tal d’adaptar-se a 
la demanda d’aquest període, donant servei des de 
les 7:45h fins a les 22:05h del vespre.

Ambdues línies enllacen les expedicions de les línies 

El servei d’estiu de transport públic urbà va entrar en funcionament 
l’1 de juliol, ampliant el servei per cobrir les noves necessitats

d’autobús urbà amb la nova estació de tren, ajustant 
al màxim als horaris dels trens en les franges amb 
més volum de passatgers.
Any rere any, més viatgers han optat pel desplaça-
ment amb aquest mode de transport. Al llarg dels 
anys, ha anat augmentant l’ús del servei de bus urbà 
en temporada estival.

Els horaris i recorreguts es poden descarregar des 
del web: www.aparcam.cat. També es podran de-
manar els horaris en els punts habituals: Ajunta-
ment i equipaments municipals, Patronat de Turis-
me, parades urbanes i als mateixos autobusos.

Obligatorietat de l’ús de la mascareta
Per tal de preservar la seguretat, s’estableix l’obli-
gatorietat de la mascareta per poder fer ús del 
transport urbà de Cambrils. L’operadora de trans-
port ha intensificat la neteja i desinfecció de vehicles 
i ha adoptat mesures de protecció pels conductors.

Targeta T-BUS per als residents
La targeta de Cambrils T-BUS per a residents per-
met fer tants viatges com es vulgui amb els autobu-
sos urbans fins a finals d’any. Es pot obtenir a l’Ofi-
cina d’Atenció o la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament 
i té un cost de 10 euros anuals.

Els horaris i recorreguts es poden descarregar a www.aparcam.cat
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Desayunos · Bocadillos
Tapas · Cocktails

BAR · SUPERMARKET   URB. CASALOT

Urb. Casalot · Miami Platja · Tel.: 618 422 497 · 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


