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Obra nueva
en el centro de
l’Hospitalet de l’Infant
+ info en pág. 23

¡Visite casa
piloto!

L’Hospitalet de l’Infant | 977 822 053

La teva boca en bones mans

Dr. Victor Gumbao Grau
Dra. Alba Roviralta Perelló Dra. Carolina Ibañez Luengo Dra. Susana Láez San Millan
Llicenciat en Medicina i Cirurgia. Llicenciada en Odontologia.
Llicenciada en Odontologia.
Llicenciada en Odontologia.
Especialista en Cirurgia
Especialista en Estètica dental,
Especialista en Ortodòncia
Especialista en Odontopediatria i
Maxilofacial, Implantologia.
Rehabilitació Oral i ATM.
i Invisalign.
Odontologia Conservadora.

Dra. Maria Prim i Pujals
Llicenciada en Odontologia.
Especialista en Odontopediatria
i Odontologia Conservadora.

David Insausti Aránega
Llicenciat en Odontologia.
Especialista en cirurgia oral.

Jordi Caballé Serrano
Llicenciat en Odontologia.
Especialista en Implantologia
i Cirurgia Oral.

Dra. Gemma Salgado Font
Llicenciada en Odontologia.
Especialista en Periodòncia
i Cirurgia oral.

Quiròfan amb Sedació

Primera visita gratuïta, pressupost
sense compromís i finançament
sense interessos.

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
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8 DE MARÇ
MONT-ROIG I MIAMI PLATJA

Programa d’activitats del 4 al 25 de març 2021
4 de març · 18.30 h

CONFERÈNCIA “Les dones
a l’antiguitat clàssica”

A càrrec de Meritxell Blay Boquera, especialista
en llengües clàssiques
Vine a conèixer la història de les dones a l’època antiga!
A través de la plataforma Meet · Cal inscripció prèvia
a biblioteques@mont-roig.cat.

25 de març

8 de març · 12 h

LECTURA DEL MANIFEST del
Dia Internacional de les Dones
A través del canal Youtube de l'Ajuntament.

MONÒLEGS a l’aula contra
el masclisme amb l’alumnat de 4rt
d’ESO de l’Institut Miami
A càrrec de la companyia Nus Teatre

10 de març · 18 h

CONTE I TALLER “Volaré molt alt”
per a la igualtat de gènere

A càrrec de Loli Beltran de l’Agenda dels més petits
A través del canal Youtube de l’Ajuntament i del Facebook
de les biblioteques.

9 i 16 de març · 18.30 h a les 20 h

TALLER “Com és el meu sòl pelvià?”
A càrrec d’Itxaso Galdós Barreras, fisioterapeuta

Taller teòric i pràctic dirigit a dones de totes les edats per a
conèixer aquesta part del cos plena de mites i tabús.
A través de la plataforma Zoom · Cal inscripció prèvia
a cultura@mont-roig.cat.

17 de març

MONÒLEGS a l’aula contra
el masclisme amb l’alumnat de 4rt
d’ESO de l’Institut Antoni Ballester
A càrrec de la companyia Nus Teatre

Amb el suport de:

I A MÉS A MÉS...

ACTIVITAT “Salut femenina més enllà
de la menopausa”
En aquest taller s'abordaran temes de salut integral de la
dona en la maduresa. Adreçat a dones de més de 50 anys.
Es realitzarà a través d’un grup de WhatsApp durant el mes
de març i abril. Inscripció prèvia a cultura@mont-roig.cat o
bé trucant al 626 735 714.

ACTIVITATS Joventut

Joves, seguiu a les xarxes socials... @casaljovek1ik2,
jugueu al Quiz Questions del 8 M i guanyeu productes
de la campanya #Malamente
A més a més... vídeo especial del 8 M de les agents de
salut i Directes Desconﬁnats.

Dones, unim forces perquè
cada dia sigui 8 de març!
www.mont-roig.cat
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L’AJUNTAMENT APROVA UN PRESSUPOST
DE 30 MILIONS D’EUROS PER AL 2021
L’objectiu és donar resposta a la nova realitat social i econòmica
del municipi derivada de la crisi de la Covid19

L

’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat el Pressupost Municipal per a l’exercici del 2021, que serà de 30.052.465,60 €.
Un import que suposa un increment del 27,11%
respecte els comptes del 2020 i que compta amb
8.452.552 € destinats a inversions, xifra que representa un augment del 250% respecte l’últim exercici.
El pressupost, que compleix com en els darrers anys
el criteri d’equilibri pressupostari, té l’objectiu de
donar resposta a la nova realitat municipal marcada
per la crisi de la Covid19 i donar compliment al Pacte
de Municipi que recull, recordem, 69 accions per a la
recuperació econòmica i social.
Al mateix temps, suposa un increment important
en l’apartat d’inversions respecte al pressupost de
l’any passat. Les més importants són la posada en
marxa de les fases 2 i 3 de l’avinguda de Barcelona
(1.807.475 € tram Cadis/Jaén i 1.868.892 € tram
Tarragona/Cristina) ; la conversió en zona de vianants d’una part del passeig de les cales (700.000
€); l’espai sociocultural (que incrementa en 800.000
€ la dotació inicial d’1.000.000 €), el nou casal d’avis
(370.000 €) i el projecte de nous vestidors de la zona
esportiva de Mont-roig (275.000 €).
També destaquen les inversions per a les millores
de l’espai públic i que preveuen dotacions per a senyalització viària (126.931 €), l’arranjament de parcs
i zones verdes (100.000 €), mobiliari (100.000€) i
asfaltat, i que tenen en compte les actuacions més
prioritàries a les urbanitzacions. També les millores
a les xarxes d’aigua, principalment a les urbanitzacions, com per exemple les connexions de Masos d’en
Blader i Guardamar (223.744 €), entre d’altres. Les
inversions es duran a terme, principalment, gràcies
a l’increment dels ingressos previstos (un 27,11%),
que experimentaran un augment per la incorporació
d’un crèdit i l’increment de les transferències d’altres administracions i els impostos directes.

S’incrementa el suport a les famílies i empreses
En relació a les despeses, aquest pressupost presenta una gran variació de programes que incrementen o disminueixen pressionats per la situació
actual. En aquest sentit, disminueixen els programes que estan afectats per les restriccions en matèries d’activitats i mobilitat i augmenten aquells
programes que van destinats a pal·liar la situació
econòmica i social actual.
Així, de les partides que més incrementen, a part del
capítol d’inversions, destaca el de personal que pretén incentivar l’ocupació i reforçar àrees tècniques
per ser més eficients i millorar els serveis que presta
l’Ajuntament. També incrementa el que es destina a
Acció Social, per donar resposta a la situació actual
de crisi econòmica i per pal·liar les afectacions que
estan tenint moltes famílies del municipi. Pugen,
sobretot, les despeses destinades a alimentació i
productes bàsics per a persones vulnerables, i les
que es destinen a l’atenció a la gent gran.
També l’àrea d’Ensenyament s’incrementa perquè
s’incorporen noves ajudes de menjador per a les
llars d’infants i per a la compra de llibres. Destaca
l’augment de l’àrea d’Impuls Econòmic que incrementa el seu pressupost per doblar els ajuts al desenvolupament empresarial i perquè inclou noves
subvencions a empreses i comerços per ajudar en la
seva adaptació a la Covid19 i a la digitalització dels
negocis.
Altres àrees que es reforcen són la de Residus, amb
l’objectiu de millorar el servei (també per donar
resposta a l’increment del cost del tractament dels
residus, fruit del baix nivell de reciclatge al municipi), la compra de material de protecció davant de
la Covid19 i el traspàs de fons a l’empresa Nostreserveis, perquè es preveu que l’empresa de serveis
assumeixi el servei de neteja viària, i aconsegueixi
millorar-lo i dotar-lo de personal i maquinària.

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€

Variedad
en Arroces

Reparto
a domicilio
gratuito con
pedido superio
ra
Especialidad
en Carnes y
Pescados a la brasa

20€

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

Menú alm

10€ to uerzo brasa
Plato, alliodo 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
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NOSTRAIGUA PRORROGA L’ACORD DE NO
TALLAR L’AIGUA DURANT L’ESTAT D’ALARMA
La mesura inclou els abonats del servei, famílies o empreses,
afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid19
tuació actual que la legislació estatal, que impedeix
la suspensió de subministraments als col·lectius
considerats vulnerables, ja que, en aquest cas,
s’han inclòs també les empreses i les famílies que,
malgrat no disposar d’aquesta condició, poden estar
passant moments econòmics molt delicats.

E

l Consell d’Administració de Nostraigua, l’Entitat Pública Empresarial per a la Gestió del
Cicle Complet de l’Aigua de l’Ajuntament de
Mont-roig del Camp. ha adoptat l’acord de no suspendre els subministraments d’aigua mentre duri
l’estat d’alarma. Es tracta d’una pròrroga de l’acord
que ja s’havia adoptat el 7 de maig de 2020 i que
finalitzava el 31 de desembre 2020. D’aquesta forma, i tenint en compte l’actual situació econòmica
i social provocada per la Covid19, l’acord continua
vigent i estableix que aquells abonats del servei, ja
siguin famílies o empreses, que no puguin fer front
al pagament de les factures, puguin mantenir el servei bàsic de subministrament d’aigua.
Queden exclosos els subministraments de comunitats de propietaris que abasteixen zones verdes
i piscines, tenint en compte que el reg per a usos
recreatius no es considera una primera necessitat.
També en queden excloses les connexions il·legals,
ja que l’acord és per a persones amb contracte que
no hagin actuat fraudulentament i amb un ús responsable de l’aigua.
Cal destacar que es tracta d’un acord pioner i anterior a la legislació vigent (de desembre de 2020) que
no permet suspendre el subministrament d’energia
elèctrica, gas natural i aigua a aquells consumidors
en què es concorri la condició de consumidor vulnerable. Aquest acord també és més sensible a la si-

El Fons de Solidaritat està
destinat a pagar les factures o les altes del servei
de les persones amb
dificultats econòmiques
Continua actiu el Fons de Solidaritat
Així doncs, aquelles persones que degut a la crisi
actual no puguin fer front als pagaments, es poden
posar en contacte amb Nostraigua per trobar la solució més adequada a la seva situació. De fet, una de
les opcions, en cas d’estar en situació de precarietat
econòmica, és sol·licitar l’ajut del Fons de Solidaritat.
Es tracta d’un ajut a fons perdut, que es va posar en
marxa el 2016, i que està destinat a fer front a les
despeses de la factura de l’aigua o les altes del servei de les famílies que estiguin en situació de dificultat econòmica. Des de l’Entitat destinen un import
mínim de 20.000 €/any a aquesta finalitat i, gràcies
als romanents d’anys anteriors, el 2020 van atendre
pagaments per un import total de 34.458,28 €.
Aquest ajut es tramita a través d’un conveni gestionat pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. Aquesta és una altra de les actuacions del
projecte #MésNostraigua, per contribuir a l’eficiència i el desenvolupament sostenible del municipi,
alineada amb els objectius de desenvolupament
sostenible 6 (aigua neta i sanejament) i 11 (fi de les
desigualtats).

FONS
de solidaritat
Destinat a ajudar
a les famílies
amb dificultats
econòmiques
garantint l'accés
a l'aigua
Que es?

Com es tramita?

És un fons destinat al pagament
de les factures de l’aigua de les famílies
més vulnerables, per tal que no els quedi
sempre un deute acumulat.

A través d'un ajut gestionat
pel departament de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

+informacio

Mont-roig: 977 837 686 I Miami Platja: 977 810 386
info@nostraigua.cat I www.nostraigua.cat

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

DISSENY I PROGRAMACIÓ
DE PÀGINES WEB I BOTIGUES ONLINE
Pàgines web a mida autogestionables
Botigues online amb pasarel·la de pagament
Adaptades a telèfons mòbils i tablets
Registre de dominis i hosting

Avgda. Barcelona, 53-57 · MIAMI PLATJA

www.mediatica.net

agencia@mediatica.net Tel.: 605 879 129 - 977 17 11 22

Menja ii guanya!
guanya!
Menja
2021
2021

LLIURAEL
ELTEU
TEUTIQUET
TIQUET
LLIURA

ALMATEIX
MATEIXESTABLIMENT
ESTABLIMENT
AL
L'OFICINADE
DETURISME
TURISME
OOAAL'OFICINA
CONSUMICIONSIGUALS
IGUALSOOSUPERIORS
SUPERIORS
CONSUMICIONS
20 AAQUALSEVOL
QUALSEVOLBAR,
BAR,
AA20
RESTAURANTOOESTABLIMENT
ESTABLIMENTDE
DE
RESTAURANT
MENJARPER
PEREMPORTAR
EMPORTARDEL
DELMUNICIPI
MUNICIPI
MENJAR

PARTICIPAEN
ENEL
ELSORTEIG
SORTEIGDE:
DE:
I IPARTICIPA

Un
Unsmartwatch
smartwatch

Una
Unatablet
tablet

Una
Unaexperiència
experiència
perper
a dues
persones
a dues
persones

Un
UnVAL
VALdede30
30euros
euros
**
dedeconsumició
consumiciócada
cadames
mes

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
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CAMBRILS CELEBRA QUE EL PROJECTE DEL
TREN-TRAMVIA INTEGRI EL TRAÇAT URBÀ
La Generalitat ha inclòs la majoria de peticions de l’Ajuntament
per mantenir la continuïtat dels vials

L

’Ajuntament de Cambrils ha aconseguit que
la Generalitat inclogui al projecte del trentramvia la major part de les seves peticions
per mantenir la continuïtat dels vials, desmantellar
els elements que divideixen el nucli urbà i anivellar al
màxim el traçat per integrar-lo al nucli urbà. Cal tenir en compte que el traçat actual en desús suposa
una important barrera arquitectònica al seu pas per
Cambrils perquè té nivells topogràfics diferents als
dels carrers adjacents.
L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha afirmat
que el nou projecte és una oportunitat per transformar la ciutat i reordenar la mobilitat interna tant a
peu com en vehicle. L’alcaldessa ha destacat que,
amb les cinc estacions previstes al municipi, el trentramvia donarà servei tant a la ciutadania com a
visitants i permetrà connectar els diferents barris
cambrilencs entre ells i amb poblacions veïnes com
Salou i Vila-seca.
Aquests punts, detallats en un document que
l’Ajuntament va enviar a la Generalitat i a ADIF, són
principalment els creuaments de la línia ferroviària
per mantenir la continuïtat dels vials previstos al Pla
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). A la part de
llevant del nucli, que és on es desenvolupa el projecte, s’han mantingut els creuaments a nivell pre-

vistos en l’estudi de l’Ajuntament, com per exemple
el que connectarà el vial del Cavet amb l’avinguda
Joan XXIII i que implica el desmantellament del pont
elevat sobre la via del tren i de la passarel·la metàllica de vianants per sobre la via. Un altre exemple és
el pas per sobre la via de l’Avinguda Mas Clariana i
la supressió dels passos inferiors de l’Avinguda Vilafortuny. El projecte també contempla la supressió
del pas inferior de l’avinguda Molí d’Avall, a l’alçada
de l’escola Marinada, que permetrà la integració del
barri de l’Eixample Platja amb el centre direccional i
amb l’estació urbana del tren tram, ubicada entre les
places Francesc Macià i Lluís Companys.
La primera fase del tren-tramvia
L’estudi de la primera fase proposa la implantació
del tren-tramvia entre Cambrils, Salou i Vila-Seca,
i l’arribada a Tarragona i Reus per la xarxa d’Adif actual. D’aquesta manera es restitueix el mode trentram sobre el corredor ferroviari actual en desús
entre Cambrils i Salou, es dona accés al sistema a
la població de Vila-Seca i es fa possible l’arribada
a Tarragona i a Reus. Al contrari que a l’antiga xarxa ferroviària, formada per poques estacions i una
traça separada de l’entorn urbà, la nova xarxa està
integrada completament dins de l’espai públic afavorint l’accés dels ciutadans al transport públic i la
connectivitat dels viatgers amb altres sistemes de
transport. En aquest context, el disseny de l’espai
públic, tant al llarg de la traça com de les estacions,
és cabdal; i en aquest punt, per fer atractiu aquest
sistema de transport, juga un paper important
l’augment i la qualitat del disseny de l’espai públic,
molt especialment a les zones de les parades.
El nou sistema té en compte el reforç de les connexions entre les parades i la resta dels diversos
sistemes urbans pels quals transcorrerà: equipaments i altres punts estratègics, xarxes de vianants
i bicicletes previstes i connexió amb altres modes de
transport.

Dr. Tomás Gómez Sanz

TEST
RAPIDO!

Servei mèdic permanent dia i nit
Servicio médico permanente día y noche
Service médical permanent jour et nuit
Doctor’s service day and night
Durchgehender ärzlitcher Tag und Nachdienst

CORONAVIRUS IGG / IGM
PCR EN 24 HORAS

Resultados en
10 minutos

TEST RÁPIDO
ANTÍGENOS
15 minutos

¿Qué es? Los kits de la prueba combinada IgG/IgM Rapid 2019-nCoV han sido diseñados
para la detección de anticuerpos SARS.CoV-2 IgG e IgM en muestras de sangre. La prueba de
anticuerpos IgG/IgM puede ser un excelente método de detección de pacientes bajo sospecha
de infección de COVID-19, además de la prueba por PCR para su conﬁrmación, por lo que podría
aumentar en gran medida la precisión en la detección de COVID-19.
¿Cómo se realiza? Con un pichazo en el dedo se obtiene la muestra y se dispensa en un cassette
al que se le añade el Buffer y en 10 minutos tenemos el resultado.

www.centromedicocambrils.com
977 361 531 · 677 586 452 C./ Carme, 1, A.2º 43850 CAMBRILS

www.badiafoods.com

El restaurante en casa
Los mejores platos cocinados a domicilio.
Listos para calentar y consumir.

Entrantes, Croquetas, Canelones, Foies, Pescados, Carnes,
Guarniciones, Salazones, Arroces, Vegano, Postres, Bollería y panes
info@badiafoods.com

977 838 257 · 645 801 539 · 653 793 438

Este centro dispone de
un protocolo para
garantizar la protección
de la salud.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

NUEVO SERVICIO

Depilación láser

Masaje Descontracturante
Masaje Balinés
Masaje Anti Stress
Drenaje Linfático
Presoterapia
Reflexología
Depilación
Estética de manos y pies
Tratamientos corporales

¡Reserva
tu cita para el
8 de Marzo!

¡Tres sistemas en uno!
· NEODIMIO. Eficaz en vello oscuro, piel clara o castaña
· APL. Eficaz en todo tipo de vello y pieles claras, sin broncear
· DIODO. Eficaz en vello fino y pieles muy bronceadas

691 446 423

sukotaymiami@gmail.com

Av. Barcelona, 41
MIAMI PLATJA (Tgn)

sukotay
sukotay bienestar
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LES TARGETES MONEDER DEIXEN UN IMPACTE
ECONÒMIC DE MÉS DE 270.000€ ALS NEGOCIS LOCALS
Més de la meitat de la població s’ha beneﬁciat d’aquests ajuts
de l’Ajuntament per al foment del teixit empresarial del municipi
mits de renda establerts en les bases reguladores
de la subvenció, i tenien un saldo que oscil·lava entre
els 100 i els 320 euros, a bescanviar íntegrament.

L

es targetes moneder que va lliurar l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
l’últim trimestre de 2020 han revertit en un
impacte econòmic directe de més de 270.000 euros
als negocis locals de serveis, comerç i restauració
que es van adherir a la campanya “Fes-la rodar”
(aquesta xifra, en realitat, és superior perquè les
despeses que van sobrepassar l’import subvencionable no han estat comptabilitzades en aquesta
ocasió). A aquests gairebé seixanta establiments
va ser on els veïns i veïnes beneficiàries d’aquests
nous ajuts per al foment del teixit empresarial local
es van poder gastar les targetes, amb què el consistori va subvencionar la compra de béns i serveis
de la ciutadania a aquests negocis que es van veure
obligats a cessar l’activitat per l’estat d’alarma per la
pandèmia del coronavirus.
De les 1.121 targetes atorgades a les persones
físiques i famílies que complien els requisits establerts a les bases d’aquests nous ajuts, 914 van ser
“Targetes Consum 100% Plus”, per a les llars que superaven els valors de renda fixats, i tenien un saldo
d’entre 50 i 160 euros. Amb aquestes targetes, les
persones beneficiàries només havien de pagar el
50% de l’import dels productes o serveis que compraven. De l’altre 50% se’n feia càrrec l’Ajuntament.
Les altres 207 targetes van ser “Targetes Consum
100%”, per a llars municipals que estaven en els lí-

La regidora de l’Àrea de Promoció econòmica, María
José Gómez, ha valorat positivament aquesta primera convocatòria dels ajuts per al foment del teixit
empresarial, no només perquè la inversió municipal
de 157.975 euros s’ha vist revertida en una activitat de 270.360 euros als negocis locals, sinó també
perquè ha servit per “evitar la fuga del consum fora
del municipi i per fer un pas endavant cap a la digitalització de la ciutadania i de les empreses locals,
amb la tramitació dels ajuts de manera electrònica”.
En vista de l’èxit d’aquesta primera campanya del
“Fes-la rodar”, l’Ajuntament preveu obrir enguany
dues noves convocatòries: una a la primavera i una
altra a la tardor. Per aquest motiu, recorda als veïns
i veïnes que ja tenen la targeta moneder que l’ han
de conservar (en cas de pèrdua, hauran de demanar
un duplicat que tindrà un cost de 10 euros) i anima
a aquelles persones que no la van sol·licitar que la
demanin quan s’obrin les noves convocatòries de
subvencions, per obtenir-la de manera gratuïta i poder-se’n beneficiar, tal com ho han fet ja 3.400 veïns
i veïnes del municipi (un 52,5% de la població).
Les targetes moneder va ser una de les mesures
que l’Ajuntament va posar en marxa l’any passat per
reduir l’impacte negatiu de la crisi de la COVID-19
en l’economia local i en l’ocupació. Amb aquest
objectiu, el consistori va modificar les bases de les
subvencions per a la contractació de treballadors en
atur i les bases del programa d’ajuts per al foment
de l’autoempresa, perquè els autònoms i les micro
i petites empreses del municipi que es van veure
obligats a cessar l’activitat o a reduir l’activitat en
més del 75% dels seus ingressos habituals a causa
de l’estat d’alarma poguessin beneficiar-se d’uns
ajuts directes, a fons perdut.

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

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

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

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

VENDE TU CASA CON NOSOTROS!

Asesores inmobiliarios desde 2007
NUESTROS SERVICIOS

Inspección técnica de ediﬁcios
Compra-venta
Valoraciones
Cédulas de habitabilidad
Certiﬁcados energéticos
Seguros
· Certiﬁcados electrónicos
· Administración de ﬁncas
Av. Barcelona, 92, local 7
Ps. Mediterráneo, 57 Edif. Las Mimosas
MIAMI PLATJA

977 811 105 · 646 957 358
ventas@miamiadministraciones.com

Transfer 9 plazas

www.batcons.com
678 968 208
Blanca d´Anjou, 11 baixos
L´Hospitalet de l´Infant

A. Robles

977 810 417

robles@taxismiami.es

Puertos, Aeropuertos, Excursiones, Etc...

TAPICERÍA

Dilluns a divendres

8:00 h
15:00 h
agencia@mediatica.net

679 464 600

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

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

30
Cambrils

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

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.

