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- Psicoteràpia infantil-juvenil, adults  
  i de parella.

- Ajuda psicològica per a fer front i 
  superar: l’ansietat, estats depressius,  
  pors, traumes, inseguretat i baixa 
  autoestima.

- Assessorament i orientació a pares.

C/ Xiquets de Valls nº 9, 2n 1a
VALLS · Tel. 977 613 613

Josep Mª Pàmies Rodon
Psicòleg col·legiat 3885

CENTRE D’ORIENTACIÓ
PSICOLÒGICA i PSICOTERÀPIA

CENTRE MÈDIC 
d’ACUPUNTURA
i HOMEOPATIA

Dra. ELISABET MUSTÉ BULLÓ
Nº Col.legiada 3084

Acupuntura / Auriculopuntura
 Electroteràpia, làser, ultrassó / Pressoteràpia

Mesoteràpia (infiltracions cel.lulitis)
Fotodepilació

MONTBLANC: C. Barberà de la Conca, nº 26
          Tel. 977 86 12 80
VALLS: C. Santa Joaquina de Vedruna nº 5
              Tel. 696 14 61 03

Maria Abellà Solé
Podòleg núm col. 1019

- Estudis informatitzats de la marxa.
- Plantilles a mida.

- Mútues totes (adeslas, asisa, etc.)
- Servei a domicili

Passeig Caputxins, 19 Baixos
VALLS         T/ 877 01 89 03

Tractament de lesions 
dermatològiques

Tel. 609 83 55 85     Tel. 977 608 776
Psg. de l´Estació nº 40

43800 VALLS

Joan 
Miguel 
Sancho 
Beltran

Centre d’osteopatia i fisioteràpia
Passeig de l’Estació, 31, 1r 1a  -  VALLS

Tel. 977 61 38 88

www.cosequilibri.com

NÚRIA CLOFENT I PRATS
ODONTÒLOGA - Núm. col. 2939

www.clinicadentalclofent.com
• Odontologia conservadora
• Pròtesi i Rehabilitació
• Implants - Cirurgia periodòncia
• Radiologia digital
• Ortodòncia infantil i d’adults

Xiquets de Valls, 7  -  VALLS

Tel. 977 60 29 37

CLÍNICA DENTAL
RAMON I MONTSERRAT

Dra. Rosa M. Ramon i Montserrat
 Núm col. 2449

Passeig de l’Estació, 40, 1er. 1a.
Tel 977 60 88 62

43800 VALLS

CENTRE MÈDIC
PSICOTÈCNIC

Dr. Tejero
Ctra. de Montblanc 2, 1er. 1a.

43800 VALLS (Tarragona)

CERTIFICATS
Permisos de conduir
Llicències d´armes

Revisions esportives

DEMANA CITA PRÈVIA AL:
   T/ 629 25 23 24
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La immobiliària de referència 
a Valls i comarca.

Venem o lloguem el seu pis. Administrem el lloguer del seu pis. 
Administrem comunitats de propietaris. Ens fem càrrec de tot. www.finquesaltcamp.com

Truqui’ns i l’informarem

info@finquesaltcamp.com

El seu lloguer segur,
sense cap preocupació!
Podem garantir : 
— ZERO manteniment!  
— ZERO morositat! 

— ZERO sorpreses!
— ZERO despeses!  
— ZERO imprevistos!

Valls

Vila-seca

C. Vallvera, 15 baixos / 977 61 43 43

C. Francesc Martí i Padró, 4 / 693 729 550 

Té un pis 
per llogar?

Agent de la propietat 
immobiliària nº 927

Administrador
de finques nº 627 977 61 43 43

VENDA

EL MONTMELL

VENDA

VENDA

Gran sala | Jardí | BBQ 

VENDA

Casa de poble
186 m² | 3P. + Golfes | 5 hab. 

69.750€

Cuina amb llar de foc | Porxo
Terrassa | Pati-Jardí | BBQ

Terreny urbà
554 m² | Urbanitzable

29.000€

Situat a la urbanització

VALLS
Masia amb terreny

125.000€
VENDA

Casa amb PK al centre
400 m² | 3 P. + bodega | 4h.

Magatzem | PK | Torreó 

130.000€
EL PLA DE 
STA. MARIA

VENDAVALLS
Casa totalment reformada
200 m² | PB+P1+P2+Altell  

145.000€

4h. | 3 Banys | Sala |Terrassa
Garatge/Magatzem | Cèntrica

VENDA

VENDA

VALLS
Dúplex zona cèntrica
130 m² |  2 h. | Terrassa

155.000€

2 Banys  | Cuina equipada
Balcó | Opció PK. tipus Box Pinedes Altes XI 

269 m² | 2 cases de 2 hab. 
Pou | 2 Magatzems | Fruiters
Parc. 8000 m² | Jardí | BBQ 

CABRA 
DEL CAMP 
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• PALETA ECONÓMICO, REALIZA 
TODO TIPO DE TRABAJOS en 
yeso, pladur, alisado de paredes, 
pintura, alicatados de cocinas, 
baños y suelos. Piedra vista, 
fontanería, electricidad y vallado de 
fincas. También se pintan terrazas. 
Interesados llamar al:
Tel. 688 361 528w/669 916 833w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES FAN TOT TIPUS DE FEINES 
AMB TRACTOR. Servei de cuba, 
es ven llenya i fems. Venda de terra 
i àrids de pedrera. Servei a domicili. 
Interessats truqueu al:

Tel. 629 823 618w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ESTUDI D’ARQUITECTURA. 
Equip format per arquitecte i 
arquitecte tècnic, a la vostra 
disposició per a realització de 
projectes arquitectònics, tramitació 
de ite’s, certificats energètics, 
parcel·lacions, cèdules d’habilitat, 
assessorament tècnic, etc. 
Interessats truqueu al:
                           Tel. 669 942 926w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES PRECISA GEROCULTOR/A A 
RESIDÈNCIA SANITAS MAYORES 
DE TARRAGONA. Requisits: 
certificat de professionalitat en 
atenció sanitària a persones 
dependents en Institucions Socials. 
Es valorarà experiència. Estudis 
mínims Formació professional grau 
mitjà o equivalent. Si tens vocació 
envia el teu currículum a: 

tarragona.adm@sanitas.es
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PASSO CINTES DE VIDEO A 
DVD I MEMÒRIA USB A 10€ LA 
CINTA. VHS, VHS-C, Video8, Hi8, 
miniDV, Betamax, pel·lícules de 
Super8 i cassettes de música. Salva 
les teves cintes abans que sigui 
massa tard. Pots provar primer amb 
una cinta. També passo fotografies 
i diapositives a digital. Recupera 
i recorda els teus anys passats. 
Recollida i lliurament a domicili. 
Interessats truqueu al:
             Tel.  626 010 186w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, 
més de 10 anys al seu servei ens 
avalen, el nostre lema "qualitat 
millor preu". Realitzem neteges 
per desincrustar la calç de la seva 
caldera, escalfador, termo elèctric 
o instal·lació d'aigua. Fem servir 
bomba hidràulica a pressió amb 
producte químic adequat, que no 
perjudica ni la seva salut ni tampoc 
l'instal·lació. Si no té pressió d'aigua 
per 90€ descalcifiquem la caldera 
internament i també fem neteges 
completes des de comptador fins 
aixetes per 200€, disposem d'un 
ampli catàleg de descalcificadors 
per solucionar definitivament 
els problemes de calç en 
electrodomèstics, calderes, tubs, 
aixetes.. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SI VOLS CANVIAR LA TEVA 
VIDA, ARA ÉS EL MOMENT 
D'AGAFAR UN NEGOCI EN BON 
FUNCIONAMENT. Traspasso 
botiga de pà a Valls.
Només whatsapp.

Tel. 615 419 254
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPREM COTXES AVARIATS 
I ACCIDENTATS, recollim vehicles 
a domicili, tramitem canvis de 
nom  i baixes sense cap cost. 
També realitzem serveis de grua 
portavehicles 24h. Interessats 
trucar en horari d’oficina al:   

Tel. 628 174 628
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SI QUIERE VENDER SU PISO, 
CASA O MASÍA Y LLEVA ALGÚN 
TIEMPO SIN VENDERLA, 
nosotros nos encargamos de 
pintarla y arreglarla gratuitamente y 
se la vendemos. Información:

Tel. 658 909 724
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• DESGUACE VALLS. GESTOR 
DE RESIDUS N.E-444/97. 
PRODUCTOR P-25440.1. 
Recollida de vehicles a domicili. 
Tramitem la baixa definitiva del 
seu vehicle al moment. Som a la 
Ctra. de Barcelona s/n de valls. 
Horari de dilluns a divendres de 9 
a 13h i de 15 a 19h. Dissabtes de 
10 a 13h. Interesados llamar al:
              Tel. 977 604 947
          catv@mercars.com
           www.mercars.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, més 
de 10 anys al seu servei ens avalen, 
el nostre lema "qualitat millor preu" 
SERVEI TÈCNIC AUTORITZAT 
MULTIMARCA: reparem tot tipus 
de calderes a gas o gasoil, aire 
condicionat, escalfadors, termos 
elèctrics, osmosis i descalcificadors 
de les principals marques. Oferim 
revisió de  manteniment a calderes 
de gas per 67€, calderes de 
gasoil per 121€, aire condicionat 
per 67€, osmosis per 85€ (filtres 
inclosos), descalcificador per 73€ 
(filtre sediments inclòs). Totes les 
revisions inclouen l'anàlisis de 
combustió i el certificat de revisió 
preventiva obligatòria segons el 
reglament de tèrmiques.
Demani el seu pressupost sense 
compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS ECONÓMICOS. 
Diferentes medidas para hacer 
desatascos en tubos de 40mm 
(desagües, lavadoras, picas de 
cocina,...) Interesados llamar al:

Ctra. del Pla 16, Valls
Tel. 977 615 479

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Petites
Crides

...la manera més

ECONÒMICA i EFECTIVA per... 
TOT UN 

ÈXIT!vendrecomprar
ofertes feinabuscar trobar serveis



LES GRALLES - 5

De 250m2 cantonera 
en bon estat de façana i 
interiors
Ampli menjador i cuina
4 habitacions db. i 2 banys
Garatge-magatzem de 
68m2
Exterior i assolellada
PREU INCREÏBLE

95.000€

Fantàstica 

Casa!!!

CASA PUIGPELAT
Edifici de 724m2
1 local de 186m2 llogat, 3 
pisos llogats i 1 pis lliure de 
125m2 per llogar
Teulada i façana perfecte
Ideal inversors per tindre 
bona rendibilitat

PREU NEGOCIABLE
160.000€

Fantàstica

Inversió!!!

EDIFICI MURALLA ST. ANTONI

Seminou de 100m2
Ampli menjador amb accés 
a un ampli balcó
3 habitacions i 2 banys c.
Àmplia cuina
Garatge de ratlla gran
Exterior i assolellat
Bones vistes
PREU D'OFERTA

110.000€

Increïble

Preu!!!

PIS URB. EL FORNÀS

Seminou de 110m2 renovat
Ampli menjador amb accés 
a una terrassa
Àmplia cuina de disseny
4 habitacions i 2 banys com.
Pàrquing de ratlla
Exterior i assolellat
Bones vistes
PREU NEGOCIABLE

125.000€

Bonic

Pis!!!

PIS CTRA. DEL PLA

Pis seminou de 115m2
Ampli menjador amb accés 
a una terrassa
Àmplia cuina
4 habitacions (2 dobles)
2 banys complets (1 suite)
Terrassa d'uns 10m2 i balcó
Calef exterior i assolellat
PREU NEGOCIABLE

130.000€

Magnífic

Pis!!!

PIS ZONA D'AUTOCARS

De 159m2 construïts d'una 
sola planta i urbà
Parcel·la de 12.304m2
Ampli menjador amb foc 
a terra
Cuina oberta
4 hab. i 1 bany gran
Piscina, garatge i magatzem
PREU EXTRAORDINARI

130.000€

Increïble

Xalet!!!

XALET URB. BOGATELL
De 241m2 construïts
D'una sola planta i urbà
Parcel·la de 40.000m2
Ampli menjador i cuina amb 
foc a terra
4 habitacions i 2 banys
Garatge i magatzem

PREU D'OFERTA
112.000€

Bonica

Masia!!!

MASIA A FONTSCALDES

Local de 120m2 a 20m 
del Pati
Obrat amb 2 aparadors
2 banys
Magatzem
Ideal per despatx o botiga
Pot dividir en 2 locals
Bona inversió per lloga'l
PREU FANTÀSTIC

45.000€

Ideal

Inversió!!!

LOCAL COMERCIAL AL PATI



LES GRALLES - 6

• COMPRAMOS TODO TIPO 
DE VEHÍCULOS averiados, 
accidentados y sin ITV. Recogemos 
a domicilio, tramitamos bajas, pago 
al contado. También hacemos 
servicio grúa porta coches. 
Interesados llamar al:

Tel. 665 232 632w
693 277 682w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS AL CARRER INDUSTRIAL 
REFORMAT DE 100M2, ampli 
menjador, cuina àmplia, eixida, 4 
habitacions, 1 bany amb peu de 
dutxa, exterior i assolellat.
Preu de venda 83.000€
Urgeix vendre!!

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TRABAJOS VERTICALES, 
fachadas, patios de luces, bajantes, 
impermeabilizaciones, reparación y 
pintura. Interesados llamar al:

Tel. 669 774 855
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de 
tuberías, depósitos, inundaciones... 
Interesados llamar al:

Ctra. del Pla 16, Valls
Tel. 977 615 479

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• COMPRO MOTOS VELLES, 
Lambreta, Vespa, Bultaco, Montesa, 
Ossa, Laverda, Morini, BMW, etc.. i 
recanvis. Passo a domicili. Màxima 
serietat.

Tel. 610 210 921
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA PIS DE 2 
HABITACIONS, ZONA AVENIR. 
Amb mobles i electrodomèstics.
Preu: 490€/mes
Trucar a: 622 685 990

FINQUES AROMA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa instal·ladora de gas 
autoritzada: fem instal·lacions 
de gas natural i propà, butlletins 
i reparació multi marca de 
calderes. OFERTA CALDERA 
CONDENSACIÓ BAXIROCA 
VICTORIA de 24kw, baix consum 
de gas (fins un 30% d'estalvi), 
xemeneia i instal·lació inclosa 
per 1278€ o 12 mesos sense 
interessos107€/mes.
Demani el seu pressupost sense 
compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE HACEN MUDANZAS Y 
TRANSPORTES. Servicio de 
montaje y desmontaje de muebles. 
Vaciamos pisos y naves. Servicio 
de grúa porta-coches. Interesados 
llamar al:

Tel. 605 507 589
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• RESIDÈNCIA D’AVIS PASSEIG 
PRIM I CENTRE DE DIA. 365 
dies l’any. Tallers de memòria, 
fisioteràpia, perruqueria, 
biblioteca... Al centre de Reus, 
places disponibles des de 990€. 
Interessats truqueu al:
            Tel. 977 10 50 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ATENCIÓ!! SI TENIU COSES 
D'ALTRES TEMPS (mobles, 
llibres, joguines, material divers,..) 
nosaltres li comprem a bon preu 
(també buidem golfes, magatzems, 
etc.) Interessats truqueu al Patrick:

Tel. 697 569 305
(també caps de setmana)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS A LA ZONA DEL VILAR 
SEMINOU, DE 90M2, 2 
habitacions, 2 banys complets, 
ampli menjador amb accés a un 
ampli balcó, assolellat i exterior. 
Actualment llogat per 563€.
Preu de venda 100.000€

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
climatització domèstic i industrial 
i de canalització per productes 
de fibra o xapa. OFERTA A/A 
FUJITSU, model ASY KP de 2,5kw 
de potència, baix consum elèctric 
(Classe A++), bomba de calor. 
Instal·lació bàsica per només 849€ 
amb l'IVA inclòs, o finançant a un 
any sense interessos per 71€ al 
mes. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA LOCAL de 450m2 
amb despatx, bany i lloc ampli 
per aparcar. Possible moll de 
descàrrega. Subministres nous. 
Zona del Portal Nou (Valls). Preu 
450€/mes. Apte per negoci, 
indústria o magatzem.   Interessats 
truqueu al    
         Tel. 664 490 676w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mobles a mida
Mobles de cuina

Manteniment i reformes
Portes - interior - exterior - blindades

Revestiments de fusta
Terres per a exterior d’IP

Persianes i mosquitereswww.puignou.com

639 330 150

Petites
Crides

...la manera més

ECONÒMICA i EFECTIVA per... 
TOT UN 

ÈXIT!vendrecomprar
ofertes feinabuscar trobar serveis
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SEGUEIX-NOS
lesgralles

• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
tractament d'aigua: amb el nostre 
equip d'Osmosi no carregui amb 
pesades ampolles d'aigua, també 
fem reparació i manteniment multi 
marca des de 70€ l'any. OFERTA 
OSMOSIS HIDROWATER, model 
Nereo de 5 etapes de filtrat, 
membrana 50gdp, post filtre i 
filtres genèrics, dipòsit de 4 galons. 
Instal·lat per només 273€, amb l'IVA 
inclòs. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESEMBUSSOS, FOSSES 
SÈPTIQUES, PAS DE CAMARA 
CCTV amb visió directa veient el 
problema de la seva canonada 
in situ, aspiració i desinfecció 
per males olors. Treballem per 
comunitats, particulars, comerços 
i ajuntaments. Som professionals, 
econòmics, 11 any ens avalen. 
Comprova-ho!!

Ctra.w del Pla 16, Valls
Tel. 977 615 479

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• ES NECESSITA OFICIAL DE 1A 
per fabricació de portes, instal·lació 
i manteniment industrial. Amb 
experiència. Interessats enviar 
currículum per whatsapp al:

Tel. 677 503 088
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN PARCEL·LA AL MAS 
DEL PLATA. Totalment plana. Preu 
negociable. Interessats truqueu al:

Tel. 619 126 111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SOLUCIONS EN FUSTERIA. 
Disseny cuines, portes, armaris. Per mes 
informació: 

Tel. 638 27 85 46w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS A LA ZONA DE LES 
COMARQUES DE 100M2, 
reformat de 3 habitacions, 1 bany, 
cuina reformada i bany, balcó, 
exterior i assolellat.
Preu de venda 60.000€
Urgeix vendre!

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CINEMA

"MADAME CURIE"
10 de GENER a les 18:45 h

EMPRESA DE TRANSPORTS 
UBICADA A VALLS

PRECISA:

MECÀNIC DE 
CAMIONS

A JORNADA 
COMPLETA

----------------------
ES VALORARÀ EXPERIÈNCIA 
I INDISPENSABLE DISPOSAR 

DE CARNET DE CAMIÓ.
----------------------

ELS INTERESSATS PODEN 
ENVIAR C.V. A:

recepcio2020cv@gmail.com

LA POR AL CANVI
Ens espanta tot allò desconegut, la 
incertesa, i per no afrontar aquesta 
por, ens acomodem dins d'una zona 
de confort previsible i rutinària. Molts 
cops obviem que el canvi és possible i 
potser també necessari. 

Necessito un canvi?

A vegades necessitem sortir d'una 
situació, per`ens sentim còmodes vivint 
allò conegut. Tot canvi implica la pressa 
de decisions, i tenir clar, al menys, allò 
que no volem. Desitjar un canvi i no 
prendre una desició és un procés que 
ens desgasta psicològicament, en un 
estat passiu de bloqueig constant.

Pensem que un canvi no és 
possible? 

Què he de fer?

-Reflexionar. Si anem buscant excuses 
difícilment podriem iniciar res.
-Ser capaç de renunciar i deixar coses 
endarrere.
-No idealitzar les situacions. No hi ha 
sortides perfectes.
-Buscar la motivació necessària 
perquè és la que ens dona l'energia 
necessàaria per tirar-ho endevant.
-Trencar hàbits. Res canvia per art de 
màgia.
-Saber conviure amb l'incertesa, ser 
capaç de sortir de la zona segura i 
afrontar que no saps cap on aniràs.
-Posar-nos metes. Veure'ns tal i com 
ens agradaria d'aquí uns anys.
-Avançar en petites passes.
-Gratificar-nos. Només el fet de fer el 
primer pas ja és motiu de celebració.
-Afrontar la por a equivocar-se. Qui més 
s'equivoca és qui mai ho ha intentat.
El canvi és inevitable, ens acompanya 
en totes les etapes de la nostre vida i 
és necessari per l'adaptació a l'entorn.
Voler un canvi i no decidir ens estanca 
i ens deixa amb una sensació de veure 
passar la vida. L'enorme factura que 
ens queda és una elevada insatisfacció 
personal i un sentiment de buit 
constant.
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VALLS-PIS I PÀRQUING EN 
VENDA 
OPORTUNITAT BANCÀRIA
90m2, 2 habitacions, 1 bany i 
balcó.
103.000€

VALLS-PDA. SEGARRÓ 
FINCA EN VENDA
5 habitacions, 3 banys, piscina i 
2 h. de terreny.

A CONSULTAR

VALLS-ELS CALDERS
CASA EN VENDA
144m2, 5 habitacions, 2 banys i 
800m2 de solar.

155.000€

VALLS-PIS I PÀRQUING EN 
VENDA
116m2, 4 habitacions, 2 banys, 
balcó i piscina comunitària.

125.000€

VALLS-CASA EN VENDA
241m2, 5 habitacions, 2 banys, 
terrassa i jardí.

235.000€

AIGUAMÚRCIA-CASA EN 
VENDA
250m2, 3 habitacions, 2 banys, 
terrassa i solar de 750m2.

190.000€
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DE PLÀSTIC

PETITES

CRIDES
• LOCAL EN LLOGUER AL C/ 
VALLVERA. Té una superfície 
de 120m2, distribuïts en una 
sala diàfana i un bany. Apte per 
qualsevol tipus de negoci.

Preu: 850€
Tel. 977 601 363

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, 
més de 10 anys al seu servei ens 
avalen, el nostre lema "qualitat 
millor preu". Realitzem neteges 
per desincrustar la calç de la seva 
caldera, escalfador, termo elèctric 
o instal·lació d'aigua. Fem servir 
bomba hidràulica a pressió amb 
producte químic adequat, que no 
perjudica ni la seva salut ni tampoc 
l'instal·lació. Si no té pressió d'aigua 
per 90€ descalcifiquem la caldera 
internament i també fem neteges 
completes des de comptador fins 
aixetes per 200€, disposem d'un 
ampli catàleg de descalcificadors 
per solucionar definitivament 
els problemes de calç en 
electrodomèstics, calderes, tubs, 
aixetes.. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• HIPNOSIS PARA DEJAR DE 
FUMAR. Deja de fumar de la 
manera más fácil, natural y eficaz, 
sin efectos secundarios. Más 
información sin compromiso en:

Tel: 653 346 464
www.hipnosisyreiki.es

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN RATLLES DE 
PÀRQUING I TRASTERS. Plaça 
per cotxe a 45€, per a furgoneta a 
45€, per moto a 27€, traster petita 
27€, mitjà a 56€ i gran (18m2) a 
60€. Tenim lloc per rentar el cotxe. 
A prop de l’Ajuntament i del Portal 
Nou. Interessats truqueu al:

 Tel. 664 490 676w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS DE 110M2 A LA URB. EL 
FORNÀS, AL CARRER CASTELLS, 
3 habitacions,2 banys complets, 
gran menjador i cuina, exterior 
i assolellat amb ampli balcó i 
garatge.
Preu de venda 110.000€
Urgeix vendre!!

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• CASA EN VENDA A VALLMOLL. 
Per reformar, magatzem, 2 plantes 
i golfes. Dues façanes, assolellada i 
bones vistes.
Preu: 40.000€

Preu: 110.000€
Tel. 977 601 363

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET EN VENDA A 
MASMOLETS. Excel·lent ubicació. 
Menjador amb llar de foc, 4 
habitacions, 2 banys i 1 aseo, golfes 
i garatge. Parcel·la de 10.000m2. 
Disposa de 2 pous.
Preu: 250.000€

Tel. 977 601 363
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ORACIÓ ESPERIT SANT. Esperit 
Sant, Tu que m’ho aclareixes tot, que 
il·lumines tots els camins perquè 
aconsegueixi el meu ideal. Tu que 
em dones el do diví de perdonar i 
oblidar el mal que ens fan i en tots 
els instants de la meva vida ets amb 
mi, jo vull amb aquest curt diàleg 
agrair-te per tot i dir-te una vegada 
més que mai més no vull separar-
me de Tu, per gran que sigui la 
il·lusió material. Desitjo estar amb Tu 
i tots els meus ésser estimats en la 
gràcia perpètua. Gràcies per la teva 
misericòrdia amb mi i els meus. (La 
persona haurà de resar aquesta 
oració 3 dies seguits, sense dir el 
desig i al cap de 3 dies, aconseguirà la 
gràcia per difícil que sigui. Publique-
ho quan es rebi la gràcia)
.........................................…A.V.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• LOCAL EN LLOGUER AL C/ 
VALLVERA. Té una superfície 
de 120m2, distribuïts en una 
sala diàfana i un bany. Apte per 
qualsevol tipus de negoci..
Preu: 850€

Tel. 977 601 363
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VENEN 2 PÀRQUINGS 
TIPO RATLLA A VALLS. Zones 
Avenir i Solàrium. No dubtis en 
trucar i demanar informació! Preus 
econòmics.
Trucar a: 622 685 990

FINQUES AROMA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat
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Un dels avantatges del 
nostre setmanari és, 

principalment,
la facilitat del seu ús,

el nivell de confiança i 
l’accessibilitat.

És transportable, 
generem aspiracions
i està dissenyat per 
poder consultar-lo 

múltiples vegades a
qualsevol moment i lloc.

Ens posen la marca 
entre les mans,

amb cada producte al 
nostre abast

només amb una ullada.

Consulta’ns
www.lesgralles.com

LES GRALLES
BUSCA'NS A LES 
XARXES SOCIALS
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VENDA 165.000€

PIS - TARRAGONA
2 habitacions, bany, cuina amb 
electrodomèstics, ascensor i 
traster.

LLOGUER 500€

295.000€
PIS - ZONA CREU ROJA
De 110m2, 4 habitacions, bany i 
servei. Amb ascensor i unes vistes 
espectaculars. REBAIXAT!!

VENDA 129.000€ VENDA 68.000€
CASA - VALLMOLL
170m2 baixos, 2 plantes, golfa amb 
terrat. Moltes possibilitats.

VENDAVENDA                        155.000€
CASA AL CARRER DE LA CORT
De 428m2, amb moltes possibili-
tats. Informi’s.

MAGATZEM - PÀRQUING
Zona Xamora, 78m2, cantoner, 
moltes possibilitats.

40.000€VENDAVENDA 165.000€

PIS  
Pis de 4 hab., bany, servei, cuina 
equipada amb mobles, ascensor, 
calefacció i garatge tancat.

LLOGUER 550€

VENDA 159.000€
PIS - EL FORNÀS
4 habitacions, 2 banys, cuina reformada, àmplia 
terrassa i pàrquing al mateix edifici.

VENDA 165.000€

PÀRQUING  
Pàrquing tancat al Centre Cultural. 
Molt bon accés.

LLOGUER 90€ VENDA
VENDA

LLOGUER 500€/mes
LOCAL
De 295m2 a condicionat, llum 
donada d’alta, amb moltes 
possibilitats!

295.000€
CASA - RODONYÀ
De 2 plantes, 212m2, 3 habitacions, 
cuina equipada, pati davant i 
darrera.

VENDA 145.000€

VENDA
CASA - BON SOL
Terreny de 1100m2 aprox, vivenda de 303m2, 
piscina, garatge i magatzem.

A CONSULTARVENDA
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Compra-venda-lloguer de vehicles - Serveis - Maquinària

LES GRALLES - 16
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Economia, medi ambient i 
seguretat. Aquests són els tres 
elements i motius principals a 
l’hora de tenir el nostres vehicle 
sempre a punt. 

Tenint en compte aquests punts 
hem de realitzar les revisions 
periòdiques corresponents i així 
portar al dia el manteniment bàsic 
del vehicle i en aquest sentit hi 
ha dues línies:  les revisions que 
recomana el fabricant del vehicle 
i, d’altra banda, la normativa legal a través de la Inspecció Tècnica de Vehicles, 
ambdues inevitables, que resulten de vital importància perquè poden evitar 
accidents. També hauríem de fer una revisió del vehicle quan hàgim de realitzar 
algun viatge.

Per al funcionament diari, podem realitzar una revisió bàsica nosaltres 
mateixos, sempre amb el motor parat i fred. Comprovarem el nivell d’oli, que 
aquest estigui net i es trobi entre les marques del fabricant. El mateix farem 
amb el nivell d’aigua tant per al sistema de refrigeració del radiador com de 
l’eixugaparabrises. Revisar l’estat de les rodes és fonamental per no posar 
en perill la nostra seguretat i, a més, per no consumir més combustible. Així 
cuidarem el medi ambient perquè el nostre vehicle emetrà menys CO2. També 
vigilarem que totes els llums funcionin correctament, fins i tot els indicadors 
de marxa enrere, frenat i intermitència.

Si tenint en compte totes aquestes qüestions noteu que el vostre vehicle 
necessita el servei d’un professional, sabeu que teniu el vostre taller mecànic 
preparat i amb tots els serveis per donar resposta ràpida a les necessitats 
del vostre vehicle; un cotxe que funciona bé, guanya en seguretat i consumeix 
menys.
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ES NECESSITA OFICIAL DE 1a.
PER FABRICACIÓ DE PORTES,

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL.
AMB EXPERIÈNCIA.

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM PER WHASTP:

677 50 30 88 W

LES GRALLES
BUSCA'NS A LES 
XARXES SOCIALS

TAPS DE PLÀSTIC
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PUIGPELAT. PIS+PÀRQUING

Pis de 80m2, de 2 habitacions, 1 bany, 
balcó gran i piscina comunitària.

PREU: 99.000€

VALLS. PIS AMB ASCENSOR

Zona Abat Llort, de 100m2, 4 
habitacions, 1 bany, terrassa, calefacció, 
alumini i ascensor.
PREU: 84.000€ NEGOCIABLES!

VALLS. PIS ZONA AVENIR

Pis de 2 habitacions, 1 bany, cuina-
menjador i petit pati. Zona tranquil·la.

PREU: 490€/mes

VALLS. PIS C/ AVENIR

Pis de 3 habitacions, 2 banys, cuina i 
balcó. Reformat, pàrqquing opcional 
en l'edifici.
PREU: 145.000€ REBAIXAT!!

VALLS. PIS PLAÇA DE L'OLI

Pis d'1 habitació dúplex, moblat i amb 
electrodomèstics. Prohibit animals. Tot 
reformat.

PREU: 380€/mes

VALLS. PIS ZONA ABAT LLORT

Pis de 3 habitacions, 1 bany, cuina 
i balcó. Prohibit animals. Recent 
reformat.

PREU: 550€/mes
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ALCOVER CASA per reformar íntegrament. 
Sup. 195m2. Preu 28.000€

ALT CAMP CASA amb molt d'encant. 
Reformada. Preu 119.900€

 

VILABELLA CASA de 6 habitacions
+terrassa+pàrquing. Preu 87.900€

ALT CAMP CASA senyorial amb 
detalls antics. Única. Preu 64.800€

EL PLA DE SANTA MARIA  MASIA 
amb terreny, magatzem, piscina i menjador 

rústic. Preu 198.900€

TENS UNA CASA DE 
POBLE, MASIA O 

FINCA AMB MASET 
PER VENDRE? TENIM 

CLIENTS ESTRANGERS. 
TRUCAN'S I 

T'INFORMEM!!

VOLS CANVIAR
D'ESTIL

DE VIDA???
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L'HORÒSCOP DE LA SETMANA

Deixa que la creativitat et porti a 
experimentar noves sensacions, 
no frenis els teus instints i deixa't 
portar per la intuïció.

Si confies més en les teves 
possibilitats laborals podràs tenir 
l'opció d'incrementar els teus 
ingressos. Depèn molt de tu.

Evita dir tot el que sents sense 
pensar-ho dos cops abans d'obrir 
la boca. Evita ser impulsiu i 
tindràs un dia molt millor.

Si tens paciència i esperes, veuràs 
com aviat arribarà el dia que la 
teva actuació serà valorada per 
les persones que t'envolten i 
sabran recompensar-te.

Et cal frenar una mica les despeses. 
sobretot en viatges i desplaçaments. 
Hauries de controlar més i buscar 
altres formes de divertir-te.

No ignoris la teva veu interior, 
et guiarà pel camí correcte. No 
guardis els teus sentiments, 
exterioritza'ls.

Cada cop més, la teva part 
sentimental guanyarà espai a la 
teva part professional. Et ve una 

època de canvis molt importants.

Escolta amb més atenció el que et 
diu el teu cor. La presència
de Plutó en el sector de les

emocions t'ajudarà a mirar les 
coses de manera diferent.

Has d'evitar que els consells que 
provenen de la teva família passin 
desapercebuts. Si els escoltes amb 

atenció et poden ser molt útils.

Si t'agraden poc les obligacions que 
t'imposa la vida, el que és millor 
és que aprenguis a dissimular. No 
tindràs més recursos.

Sembla que l'humor de la teva 
parella serà una mica esquerp, 

això significa que hauràs d'anar 
amb peus de plom.

Fes tot allò que et vingui de 
gust, sense pensar en què 

dirà la gent del teu voltant. 
Viu el moment.

Just després d’acabar la 
campanya de Reis, s’inicien 
les tradicionals rebaixes 
d’hivern, una modalitat de 
venda promocional, feta 
pel comerciant minorista al 
consumidor final, en la qual 
l’oferta del producte o bé el 
servei s’ofereix amb unes 
condicions més avantatjoses.

La venda en rebaixes es 
regula per llei i s’estableix 
un calendari en el qual els 
comerciants poden realitzar 
les seves vendes. Els productes 
no poden estar deteriorats, ni 
haver estat adquirits amb la 
finalitat de ser venuts a un preu 
inferior a l’ordinari. Cadascun 
d’aquests productes ha d’indicar 
el preu anterior juntament amb 
el preu rebaixat, i han de disposar 
de la mateixa qualitat, garanties i 
demés condicions que s’ofereixen 
quan es comercialitzen sense 
aquesta rebaixa.

No confongueu les rebaixes 
amb altres tipus de vendes 
de caràcter especial, com ara 
el saldos, on d’ofertes productes 
a un preu inferior  a l’habitual 
per deteriorament, desperfecte, 
desús o obsolescència. O bé les 
liquidacions, que es realitzen 
es esgotar l’existència de 
determinats productes davant de 
situacions concretes, com ara el 
tancament de la botiga, el canvi 
de local, o la realització d’obres.

Les rebaixes diuen que van 
sorgir com a conseqüència del 
crac del 29, immersos en plena 
gran Depressió,  els Magatzems 
Marcy’s de Nova York aleshores 
els més grans del món, van 
gestar aquesta estratègia. El seu 
pensament  va ser:  “no era millor 
vendre la roba a preu de cost, 
sense guanyar-hi un cèntim, que 
haver-la de llençar quan acabés la 
temporada?.

SALA SANT ROC
Divendres 8 a les 19h:
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ

Divendres 15 a les 19h:
Selecció i lectura de poemes 
de Josep Carner, a càrrec 
de membres de bValls de 
Lletres i de la Comissió de 
Llengua i Literatura de l’IEV.

SALA D’ACTES DE L’IEV
Dimecres 13 de gener a les 
19.30h:
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
de la Dra.Paloma Ortiz-de-
Urbina.



LES GRALLES - 27

C/ Licoristes, 51
Poligon Industrial

VALLS
Telf. 977 61 44 88
Fax. 977 05 03 89

VETERINARI
JORDI

FIGUERES
GARCIA

Col·legiat nºT285

609 459 049
jordifi@yahoo.es

CLUB HÍPIC
Conca de 
Barberà

Ctra. Prenafeta s/n   MONTBLANC  
672 676 180

www.naturhipic.com

DOMA DE POLTRES
CLASSES D'EQUITACIÓ
EXCURSIONS A CAVALL

Aquest mes de 
gener s’hauria 

celebrat la represa 
dels 42 anys dels 

Tres Tombs a la 
nostra ciutat. 

És una festa que comporta 
una preparació de mesos 
i esforç per part de tots 
els seus socis i companys 
de la Societat de Sant 
Antoni de Valls, tot un 
grup de persones que 
comparteixen la il·lusió 
d’aquesta festa tan 
arrelada i que n’han fet 
possible la continuïtat.

Malauradament, enguany, 
a causa de la crisi sanitària 
derivada de la Covid-19, 
han decidit suspendre 
i ajornar aquesta festa 
tradicional i els seus 
actes públics fins aquí 
uns mesos. És una decisió 
presa amb seny arran de la 
difícil situació que estem 
vivint i que esperem que 
es pugui celebrar en els 
propers mesos.

Us mantindrem informats!
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         guia de

      PROFESSIONALS
EBENISTERIA · FUSTERIA                                                    

FLORISTERIA · JARDINERIA

ESTÈTICA · SALUT

SEGUEIX-NOS 

A L'INSTAGRAM 

DE LES 

GRALLES!!!

FINQUES
977 600 888

La Cort, 58 · VallsCol. N. 803
aicat N. 2326

www. f i nquessomn is . com

IMMOBILIÀRIES

> CORPORLEX
   Advocats & Assessors
C/ Anselm Clavé 14, Local 3
43800 Valls
Tel. 637 740 919 - 674 069 529
www.corporlex.com

> LEGALAB. Advocats
C/ Vallvera 9, 2n - 43800 Valls
Tel. 977 612 223
juridic@legalab.com
www.legalab.com

> VALLVERA ADVOCATS
C/ Vallvera 6, 1r 2a - 43800 Valls
Tel. 977 612 259
info@vallvera-advocats.com
www.vallvera-advocats.com

ADVOCATS SERVEIS                                                                            

> Anglès. Classes Particulars  
   i en grups. 
Conversa amb professor nadiu dels 
EUA
jonathonscottmoore@gmail.com
Tel. 675 18 16 26

> Auco, acadèmia
Creu de Cames, 14 - 43800 Valls
(a 50 m IES Jaume Huguet)
Tel. 977 60 88 31

Mental Coach
Reprograma la teva ment

Jordi Balasch - 616 722 620

DECORACIÓ · INTERIORS

COACH SERVICE

AULES D’ENSENYAMENT                                                                            
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         guia de

      PROFESSIONALS

JOIERIA · RELLOTGERIA

> Pollastres a l’ast Xavi Güell
C. Avenir nº 23 - 43800 Valls
Tel. 977 61 49 47

MENJAR PER A EMPORTAR

INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT

> Infocam Consulting
C. Doctor Ferrer nº 6    Vila-rodona
Tel. 977 63 90 76 / 619 43 08 80

[ S O L U C I O N S  I T

Ctra. Tarragona 1
43800, Valls
977 622 005
info@xipset.net
www.xipset.net

SERVEIS INFORMÀTICS

> Anna Perruqueria
C. Grm. St. Gabriel 18 - 43800 Valls
Tel. 977 60 63 70
> Mar Bonet Perruquers
C. Abat Llort 9 baixos - 43800 Valls
Tel. 977 60 10 06
> Mireia Peris
C. Fortuna nº 7 - 43800 Valls
Tel. 977 60 67 43
> No et tallis perruquers
C. Teatre nº 2 - 43800 Valls
Tel. 977 61 31 58

PERRUQUERIES

> Alt Camp Veterinaris
Ctra. de Montblanc, 8  43800 Valls
Tel. 977 60 61 60

VETERINARIS

SERVEIS DE NETEJA
SERRALLERIA

ALUMINIS

TENDALS

TALLERS 
MECÀNICS

TAXIS · 
TRANSPORTS
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DISTRIBUCIÓ
PRÒPIA I EDICIÓ:

Valls (bústia a bústia), Pol. Ind. 
Valls, Vallmolll, La Masó, El 
Rourell, Alcover, Picamoixons, 
La Riba, Vilaverd, Montblanc, 
L’Espluga de Francolí, Solivella, 
Sarral, Pira, Blancafort, Barberà 
de la Conca, Cabra del Camp, 
Figuerola, El Pla de Sta. 
Maria, El Pont d’Armentera, 
Stes. Creus, Aiguamúrcia, 
Bràfim, Vila-rodona, Rodonyà, 
Vilabella, Nulles, Puigpelat, 
Alió, Fontscaldes i Les Pobles, 
La Selva del Camp, Vilallonga 
del Camp, El Morell i La Pobla 
de Mafumet.

HORARI: de dilluns a divendres     
                   de 9 h a 13:30 h

ACTIVITATSValls

Telf: Gratuït 24 h 
900 231 132

OFICINA: C. Avenir, 24 baixos · VALLS
TALLER: Ctra. del Pla, 285 Pol. Industrial
977 60 29 01 · 670 23 03 98

FINESTRES, PORTES, SOSTRES, 
MOSQUITERES, MAMPARES...

TOT I MÉS HO TROBARÀ AQUÍ, VISITI’NS!

TAPS DE PLÀSTIC

FARMÀCIES de GUÀRDIA 
VALLS

DIVENDRES 8 GALIMANY
PL. PORTAL NOU, 4 - TEL. 977 60 05 97

DISSABTE 9 MAGDALENA
STA. JOAQUINA D.,2- TEL.977 60 01 10

DIUMENGE 10 A. MIQUEL
P. PATI, 9 - TEL. 977 60 06 06

 DILLUNS 11 CONSOL RULL
LA CORT, 26- TEL. 977 61 25 17

DIMARTS 12 SERÓ
CASTELLS, 55 - TEL. 977 60 88 42

DIMECRES 13 VISCASILLAS
PEIXATERIA, 9 - TEL. 977 60 04 90

DIJOUS 14 CLIMENT
ANSELM CLAVÉ, 32 - TEL. 977 60 07 63

DIVENDRES 15 BIEL RULL
ABAT LLORT, 24 - TEL. 977 60 91 16

(Les Gralles no es fa responsable
dels canvis de guàrdia d'última hora) 
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