
Núm. 1939 C/ Xiquets de Valls, 9 baixos - Tel. 977 60 19 53 Valls, 26 de MARÇ de 2021



LES GRALLES - 2

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 - 628 642 998

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

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

PsicotÈcnics - conductors - Armes
Tramitació GRATUÏTA de la renovació del carnet de conduir

VALLVERA, 6 baixos (costat Ambulatori CAP SARRÓ) - VALLS  •  Tel. 977 61 42 43

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

Tel. 977 61 38 88

www.cosequilibri.com
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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

VALLS

VENDA

VENDA

Xalet amb jardí i piscina
85 m² | 3h. |  Bany complet

149.000€

Sala-menjador i terrassa
400 m² jardí | Piscina | Pk. 

Pis semi-nou assoleiat
62 m² | 2h. | Bany complet
Cuina oberta a sala-menjador 

VALLS
Pis x reformar. Pk + traster

155.000€
VENDA

Terrassa | Traspàs 40.000€

Equipada electrodomèstics

94 m² | 4h. | Bany + Lavabo

Cuina equipada | Exterior

Sala-menjador i terrassa

EL PLA DE 
SANTA MARIA

L’EXCLUSIVA DE FINQUES ALT CAMP VENDA EXCLUSIVA

Galería oberta | Moblat | AA.CC.

85.000€

Possible Pk. en edifici proper

VENDA

Xalet amb Piscina
260 m² | 4 h. | 2 Banys

247.500€

Piscina | Pati-Jardí | BBQ

CABRA 
DEL CAMP 

100 m² Magatzem i Pàrquing

VENDA

Casa de poble a reformar
185 m² | 3 pl. + golfes | 5h.

69.750€

Cuina | Sala | Pati, jardí i BBQ
Terrassa, porxo i safareig

CABRA 
DEL CAMP
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PETITES

CRIDES
• 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 instal·ladora de gas 
autoritzada: fem instal·lacions de 
gas natural i propà, butlletins, 
manteniment i reparació multi 
marca de calderes. OFERTA 
CALDERÀ CONDENSACIÓ 
FONDITAL de 24kw, baix consum 
de gas (fins un 30% d'estalvi), 
xemeneia i instal·lació inclosa per 
1162€ o 12 mesos sense interessos 
97€/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
L'atendrem a Valls carretera del 
Pla nº 29 de dilluns a divendres 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres 
per la tarda de 17 a 19h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE OFRECE CHICA PARA cuidar 
y acompañar a señoras mayores, 
limpieza de escaleras o oficinas, 
ayudante de cocina, etc. En Valls. 
Con referencias y experiencia.

Tel. 655 307 436
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE PRECISA PERSONAL 
PARA REPARTO DE 
CORRESPONDENCIA Y 
PEQUEÑA PAQUETERÍA A 
MEDIA JORNADA. Se ofrece, 
flexibilidad de horario, y posibilidad 
de jornada laboral completa, 
incorporación inmediata.
Enviar currículum al apartado 190 
de Valls (43800) para concertar 
entrevista presencial.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS SEMINOU DE 120M2 AMB 
BONS ACABATS, ampli menjador, 
cuina àmplia, 4 habitacions, 2 
banys complets, garatge, piscina, 
exterior i assolellat.
Preu de venda 123.000€
Urgeix vendre!!

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

L'HORÒSCOP DE LA SETMANA

Aquesta setmana serà dura, i ho 
saps. Tens un assumpte entre mans 
que et treu la son. Deixa-ho tot molt 
ben lligat.

Explora totes les possibilitats i 
no et deixis entabanar. Per sort, 
tens el sentit comú i la intuïció 
molt afilats.

Posa les necessitats i els desitjos 
en els dos plats de la balança a fi 
que les teves decisions siguin les 
encertades.

Algú distant espera reunir-se 
aviat amb tu, encara que per 
motius legals aquesta trobada 
s'ajorni.

Els problemes emocionals no 
solen afectar-te perquè saps 
distanciar-te'n a temps. Algú 
buscarà el teu consol.

Accepta que tu també pots fer 
les coses malament. Si has de 
demanar perdó, fes-ho, veuràs 
que no és tan difícil.

Et donaran una sorpresa i 
possiblement, sense haver-ho 
planejat, et trobaràs amb algú 
molt especial per a tu.

Compte si vas a treure diners 
en un caixer automàtic, vigila 

l'entorn. Tens una mica de 
propensió a tenir problemes.

Posa punt final a una discussió 
sentimental absurda. Tens prou 

intuïció per comprendre què està 
passant.

S'entreveu un canvi laboral 
altament beneficiós. Resol els 

temes pendents acudint en 
persona als llocs indicats.

Rebràs aquests diners que has 
estat esperant durant tant de 

temps i posaràs a funcionar el teu 
sisè sentit.

Hi ha bons auguris en la teva 
vida amorosa. Rebràs estímuls 
de tota mena, particularment 
un regal molt emotiu.

SALA SANT ROC
Fins el 28 de març:
TEMPUS TRANSIT
700 anys del Convent del Carme

Dimecres 31 
a les 19h:
INAGURACIÓ 
EXPOSICIÓ
Pintures 
de Sylvia Tua

ROBERT GERHARD 
2020-2021

DISSABTE 27 de març:
Concert, L’ART DE LA FUGA

Centre Cultural Municipal  
a les 7 de la tarda.

VITRINA D’ARQUEOLOGIA
a partir del DIVENDRES 26:
NOVA INSTAL·LACIÓ
“FLORA ÍBERA”
Representació dels motius 
vegetals a la ceràmica 
decorada ibèrica.

PATI DE SANT ROC
Fins el 4 d’abril:
70è aniversari de la Germandat 
del Sant Crist de Lepant i Mare 
de Déu del Roser.
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Casa de 300m2 de 2 plantes
Ampli menjador i cuina
3 habiitacions dobles i 1bany
Terreny de 1600m2 amb 
diferents arbres
Bonica piscina 2 magatzems 
Calefacció a totes les estàncies
Garatge per 4 cotxes
PREU ESPECIAL

210.000€

Fantàstic 

Xalet!!!

XALET URB. ELS CALDERS
Àtic de 168m2 renovat
De 3 habitacions (abans 4) 
més vestidor
2 banys complets
Terrassa d'uns 150m2
Exterior i assolellat
Bones vistes a mar i 
muntanya
PREU NEGOCIABLE

240.000€

Impresionant

Pis!!!

ÀTIC PASSEIG DE L'ESTACIÓ

Casa seminova de 424m2
2 menjadors i 3 cuines (1 
cuina exterior)
6 habitacions i 4 bany com.
Pàrquing de ratlla
Exterior i assolellat
Piscina i bones vistes

PREU MAGNÍFIC

309.000€

Increïble

xalet!!!

XALET URB. SANTA GEMMA

Habitatge de 125m2 d'una 
sola planta
Ampli menjador i cuina 
4 habitacions i 1 bany
Garatge per 2 cotxes
Terreny de 800m2
Ampli jardí i bassa

PREU NEGOCIABLE

115.000€

Bonic

Xalet!!!

XALET URB. MAS DEL PLATA
Casa de 160m2 3 plantes
Menjador i cuina a reformar
4 habitacions i 1 bany 
complet
Garatge gran i traster
Terrassa àmplia
Façana i sostre perfecte
Exterior i assolellada
PREU INCREIBLE

45.000€

Bona

Inversió!!!

CASA AL POBLE DE NULLES

Casa de 165m2 actualitzada
Ampli menjador i cuina
4 habitacions i 2 banys
Pati de 50m2
Calefacció i aire cond.
Terrassa i balcó
Garatge per 1 cotxe

PREU OFERTA

199.000€

Extraordinària

Casa!!!

CASA URB. EL FORNÀS

Casa de 150m2 amb 2 plantes
Ampli menj. i cuina rústica
3 habitacions dobles i 1 
bany complet
Magatzem de 100m2
Terreny de 12.000m2
Ampli jardí, horta i bassa
Pou propi i electre compt.
PREU D'OFERTA

150.000€

Magnífica

Masia!!!

MASIA CRTA. ALCOVER

Casa de 384m2 seminova
Ampli menjador i cuina gran 
amb accés a una terrassa
4 hab. dobles i 3 banys
Garatge per 4 cotxes
Traster de 78m2
Calefacció i aire cond.
Pati d'uns 25m2
PREU NEGOCIABLE

315.000€

Impressionant

habitatge!!!

CASA URB. EL FORNÀS

Edifici de 724m2 de 3 
plantes
Té 1 local llogat i 4 pisos 
llogats
Teulada i façana perfecta
Ideal inversors amb una 
rendibilitat anual del 10%

PREU D'OFERTA

165.000€

Fantàstica

Inversió!!!

EDIFICI MURALLA STA. ANTONI

Seminou de 110m2 renovat
Ampli menjador amb accés 
a una terrassa
4 habitacions i 2 banys com.
Pàrquing de ratlla
Exterior i assolellat
Piscina i bones vistes

PREU D'OFERTA

123.000€

Bonic

Pis!!!

PIS CTRA. DEL PLA
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PETITES

CRIDES

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat

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

• PIS I PÀRQUING EN VENDA 
A VALLS. 101m2, 3 habitacions, 2 
banys, balcó i ascensor. 145.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA A NULLES DE 160M2, 
4 habitacions dobles, 1 bany 
complet, cuina, menjador, façana 
i teulada amb perfecta estat i 
garatge. S'hauria de reformar 
l'interior.
Preu de venda 45.000€

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• MASIA A LA CTRA. D'ALCOVER 
A 5 MIN. DE VALLS, de 100m2, 
amb ampli menjador i cuina rústica, 
3 habitacions i 1 bany, magatzem 
de 100m2, un terreny de 12.000m2.
Preu de venda 150.000€
Urgeix vendre!

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VENTA DE 10 HECTAREAS 
DE tierra de cultivo y bosque, 
con 2 pozos de agua y dos casas 
centenaria, una para vivir, la otra 
para reformar.
Precio 250.000€

Tel. 658 909 724
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A VALLS, EL 
FORNÀS. 370m2, 3 habitacions, 2 
banys i jardí. 315.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• GRÀCIES ESPERIT SANT PER 
UN FAVOR REBUT.

N.M.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  TOT TIPUS DE SERVEIS DE 
TRACTOR, feines a la VINYA, 
venta d'oli d'oliva, llenya i feixos de 
redoltes per calçotades.

Tel. 639 527 974 / 620 039 391
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VENTA DE DOS CASA JUNTAS 
EN LA MISMA PARCELA, ideal 
para una familia o alquiler una 
de ellas y sacar una rentabilidad 
mensual, con amplios jardines, 
barbacoas, bodegas y almacenes.
Precio 288.000€

Tel. 658 909 724 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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VALLS-LOCAL EN LLOGUER
250m2, planta baixa i gran 
terrassa.

600€/mes

PUIGPELAT-LES BOVERES 
CASA EN VENDA
176m2, 6 habitacions, 2 banys, 
piscina i jardí.

226.000€

MONTBLANC-PIS EN VENDA 
OPORTUNITAT BANCÀRIA
112m2, 3 habitacions, 2 banys, 
terrassa i piscina comunitària.

110.000€

VALLS-PIS I PQG. EN VENDA 
OPORTUNITAT BANCÀRIA
118m2, 4 habitacions, 2 banys i 
balcó.

180.000€

MAS DEL PLATA-CASA EN 
VENDA 
90m2, 3 habitacions, 1 bany i 
jardí amb piscina i barbacoa.

129.000€

L'ALBIOL-CASA EN VENDA
400m2, 4 habitacions, 2 banys i 
jardí amb piscina.

335.000€
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PIS
EN VENDA

PIS  al Pati. Consta de menjador, 
cuina independent, 1 bany complet 
i 2 dormitoris dobles. Pis cantoner, 
molt assolellat. Tot exterior i 
ascensor. OPORTUNITAT!

Vingui a veure'ns i informi's!

A CONSULTAR61.000€

LOCAL
EN LLOGUER O VENDA

LOCAL situat a la zona més comercial. 
160m2 que es distribueix en dues 
sales, una d'elles molt àmplia, 
despatx. magatzem i dos aseos amb 
wc i rentamans cadascun d'ells. 
Disposa de dos aparadors amb grans 
obertures. Serveis donats d'alta.

PIS
EN VENDA

PIS  a la carretera del Plà en molt 
bon estat i molt lluminós. Té una 
superfície de 65m2. Consta de 
cuina-menjador, dues habitacions 
i un bany complet. Escala de pocs 
veïns.

68.000€

CASA
EN VENDA

CASA  a Vilabella. distribuïda en tres 
plantes. Planta baixa amb entrada, 
aseo i soterrani. Pimera planta: cuina 
independent, menjador, 1 habitació 
doble i 1 individual, 1 bany complet amb 
dutxa. Gran terrassa amb esplèndides 
vistes. Tercera planta: golfes i terrat. 
Calefacció, doble finestra, mosquiteres i 
alarma. REBAIXADA!

105.000€
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• ÀTIC AL PASSEIG DE L'ESTACIÓ 
DE 168M2 amb una terrassa de 
200m2 renovat, 3 habitacions, 2 
baanys, vestidor, pàrquing i traster, 
exterior i assolellat amb vistes a la 
muntanya.
Preu de venda 240.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de 
tuberías, depósitos, inundaciones... 
Interesados llamar al:

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

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ET COMPREM LES TINTES 
BUIDES del següents models:
HP Referència: 300-301-302-303-
304-305-62-901-15-45...
CANON Referència: -540-541-545-
546-560- 561-38-40-41...
Interessat truqueu al

Tel. 625 660 816w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET A LA URBANITZACIÓ 
SANTA GEMMA, de 424m2 
seminou amb un terreny de 613m2, 
2 menjadors, 3 cuines (1 cuina 
exterior), 6 habitacions i 4 banys, 
garatge per 4 cotxes, piscina i jardí.
Preu de venda 309.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS I PÀRQUING EN VENDA 
A VALLS. 100m2, 3 habitacions, 2 
banys, balcó i ascensor. 180.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE ALQUILA BAR 
RESTAURANTE, EN ZONA DE 
OCIO EL VILAR DE VALLS. Sin 
traspaso, todo equipado, para 
entrar a trabajar. Gran terraza 
delante zona infantil.
Interesados:

Tel. 606 772 040
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN PARCEL·LA AL MAS 
DEL PLATA. Totalment plana. Preu 
negociable. Interessats truqueu al:

Tel. 619 126 111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TENEMOS A LA VENTA 
VARIAS MASÍAS Y SOLARES 
DESDE 110.000€ y 45000€. Y  para 
inversores, un edificio con 4 pisos, 
uno de ellos de 120m2 + terraza de 
100m totalmente reformada nuevo 
y con un local comercial ingresos 
de 2000€ mensuales, todo por 
164.900€

Tel. 658 909 724
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRO MASIA O CASA DE 
CAMP amb molt de terreny. Si pot 
ser, habitable. Pago comptat.

Tel. 934 109 959
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Núm. Col. 210        aicat 8991 

VENDAVENDAVENDA/LLOGUER 450€/m

LOCAL - ZONA EL PATI VALLS
C. Sant Roc. De 87m2 i amb 
2 banys. VENDA: 85.000€

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

VENDA 145.000€LLOGUER 650€/MES
LOCAL - EL VILAR
100m2 aprox. Wc i instal·lació. 
elèctrica. Ideal per a qualsevol 
negoci.

VENDA 84.000€

PIS - ABAT LLORT
4 hab, bany. cuina amb 
galeria, cèdula d’hab., 
ascensor, calefacció.

MASIA - BOSCOS DE VALLS
De 24.000m2, casa de planta baixa, magatzem i 
piscina. BONIQUES VISTES!

VENDA 160.000€
CASA - AL CASC ANTIC
225m2m, garatge per 2 cotxes, 4 hab., 2 banys, cuina 
equip., menjador-llar de foc, golfes amb terrat i 
calef. VIU AL CENTRE AMB TOTES LES COMODITATS

VENDA 130.000€
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Peti tes Cr ides
• CASA CANTONERA A LA 
POBLACIÓ DE PUIGPELAT, de 
244m2 d'estil rústic, 4 habitacions 
dobles, 2 banys complets, 
assolellada, exterior, un garatge-
magatzem de 68m2.
Preu de venda 95.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 85€ a l'any.
OFERTA OSMOSIS HIDROWATER, 
model Nereo de 5 etapes de 
filtrat, membrana 50gdp, post 
filtre genèrics, dipòsit de 4 galons. 
Instal·lat per només 309€, 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
L'atendrem a Valls carretera del 
Pla nº 29 de dilluns a divendres 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres 
per la tarda de 17 a 19h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA A LA URB. EL FORNÀS 
DE 150M2 renovada de dues 
plantes més golfes, 5 habitacions, 
2 banys complets, ampli menjador 
amb accés a un ampli pati de 60m2, 
garatge, terrassa i balcó.
Preu de venda 199.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

CINEMA

"LA CHICA DEL BRAZALETE"
28 de març a les 18:45 h

• TERRENY URBÀ EN VENDA A 
LA URB. MAS CLARIANA AL C/ 
ESPIGOL DE 175M2. amb 9 m de 
façana, ideal per fer una casa fins 
a 3 plantes, punt de llum i aigua al 
costat del terreny.
Preu de venda 35.000€ 
Negociables Urgeix vendre!!

Tel 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SOLUCIONS EN FUSTERIA. 
Disseny cuines, portes, armaris. Per mes 
informació: 

Tel. 638 27 85 46w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA SEMINOVA EL BARRI 
DEL FORNÀS DE 384M2, 4 
habitacions, 3 banys, cuina amb 
sortida a una terrassa, menjador 
gran, pati de 25m2, garatge per 
4 cotxes, magatzem de 80m2, 
exterior i assolellada.
Preu de venda 315.000€

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• S'OFEREIX NOIA PER cuidar 
nens, portar-los a l'escola i altres 
tasques relacionades. Amb 
experiència fent de monitora 
escolar.

Raó: 635 44 59 97, Sònia
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• NECESITO PISO PARA UN 
CLIENTE que no necesita hipoteca 
para realizar la compra esta 
semana. La zona tiene que ser 
fornàs, vilar, Estació o Avenir.

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

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ALQUILER DE ESTUDIO, 
seminuevo, ascensor y amueblado. 
Precio 280€/mes

Tel. 622 855 513
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA A LA POBLA DE 
MAFUMET. Oportunitat bancària. 
95m2, 3 habitacions, 2 banys i 
terrassa. 100.500€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• BUSCO CASA AMB TERRENY, 
restaurada o per restaurar.

Tel. 933 214 852
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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ACTIVITAT FÍSICA ÉS SALUT

L'activitat física és essencial per al manteniment i 
millora de la salut i la prevenció de les malalties per 
a totes les persones i a qualsevol edat. A més a més, 
contribueix a millorar la qualitat de vida a través de 
beneficis fisiològics, psicològics i socials, que han 
estat avalats per investigacions científiques. 

La mateixa Organització Mundial de la Salut ens 
recorda que una vida sedentària deriva a augmentar 
l'índex de mortalitat de la societat i que la recepta 
és ben senzilla: ser persones més actives. 

Aquesta recomanació encara ha estat més important 
després d'un any molt complicat per la pandèmia 
de la Covid-19, en què s'ha pogut corroborar que 
l'exercici físic també ajuda al sistema immunitari i 
respiratori a millorar les seves funcions, ja que és un 
nexe d'unió entre l'activitat física i la salut, sempre 
realitzat de forma regular i adequada a les necessitats 
de cadascú. 

Els confinaments i restriccions establertes ha provocat un 
brusc canvi d'hàbits de la societat, cosa que no ha permès fer 
exercici físic amb la regularitat d'abans ni amb el  seguiment 
de personal tècnic qualificat o, al contrari, s'ha pogut 
constatar un augment de persones que han començat a fer 
exercici físic discriminadament “guiats” pels influencers de 
torn.  
Cal fer palès que per aconseguir extreure la gran 
potencialitat de l'exercici caldrà posar-nos en mans de 
professionals qualificats en un entorn multidisciplinar. 
Fer-nos una valoració funcional és important per 
establir en quin estat d'inici estem per després posar-
nos en mans d'una persona tècnica qualificada que ens 
programi i que ens supervisi quin exercicis són el millors 
per aconseguir els nostres objectius.
Un d'aquests objectius, potser el principal, és 
aconseguir promoure un estil de vida saludable 
que elimini el sedentarisme i que ens porti a un dia a 
dia més actiu amb exercici i una dieta equilibrada que 
satisfaci les exigències del nostre dia a dia. L'exercici 
físic, programat i supervisat per personal qualificat, és 
el millor medicament que existeix.
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Una boca sana es caracteritza per un somriure 
amb les dents sanes i l’alè fresc. El nostre estil 
de vida i els hàbits diaris de dieta i higiene que 
adoptem són tan importants com els productes 
que utilitzem.

La higiene bucal també evita l'acumulació de 
placa bacteriana i la formació de carrall, que 
pot arribar a provocar la caiguda de les dents a 
causa de malalties periodontals. Una correcta 
higiene dental necessita de la raspallada, la 
neteja de la cavitat bucal (neteja interdental i 
lingual) i, finalment, l’ús de l’esbandida bucal. 
Aquests hàbits diaris ens ajuden a mantenir sa 
el nostre organisme.

El raspall de les dents és necessari renovar-lo 
cada tres mesos i utilitzar el fil dental ajudarà 
a prevenir la formació de càries interdentals 

i eliminar l’acumulació de placa bacteriana, 
juntament amb un col·lutori, millor sense 
alcohol, que reduirà el volum de placa i evitarà 
patologies i infeccions.

Raspallar-se les dents després de cada àpat 
és l’ideal. Lentament, amb moviments curts i 
suaus, de dalt a baix i de baix a dalt. També és 
important raspallar-se la llengua de darrere cap 
endavant per moure els bacteris.

Una dieta equilibrada, pobra en sucres simples 
(que afavoreixen la càries) i rica en fibra és 
fonamental. Per no fer malbé l’esmalt, és útil 
reduir aliments àcids com suc natural de fruita 
àcida o vinagre. També és important mastegar i 
ensalivar bé, no només per afavorir la digestió, 
sinó també per prevenir la formació de placa 
dental.

CUIDA'T PER DINS I PER FORA



LES GRALLES - 17LES GRALLES - 17

Les caretes de porcellana.
Una bona forma d'arreglar un somriure danyat.
QUÈ SÓN?
Una careta de porcellana és una làmina més 
o menys fina que cobreix tota la cara frontal 
de la dent, adherint-se a l'esmalt mitjançant 
un determinat tipus de ciment de resina (no 
visible externament). Com que no requereixen 
una intervenció gaire complicada ni dolorosa i 
s'obtenen uns resultats excel·lent.

AVANTATGES
Mitjançant una careta de porcellana és possible 
canviar la forma de les dents, el seu color i 
fins i tot la seva posició. Poden emprar-se 
en casos complicats (però en casos de grans 
amuntagaments de dents, defectes en la relació 
de les arcades dentàries o bruxisme, de vegades 

el pacient ha d'optar per una altra possibilitat, 
sempre amb el corresponent assessorament).

Les caretes de porcellana són peces de llarga 
durada, tot i que pateixen desgast, és difícil 
que es trenquin. A més, mantenen durant molt 
de temps el color, brillantor i l'aspecte que 
tenien quan es van col.locar (no es tenyeixen 
amb el vi o el cafè, per exemple). Un cop a 
cimentat la careta, el pacient pot menjar i 
parlar amb normalitat, de manera que el procés 
d'adaptació després del tractament és mínim. 

A diferència de les peces dentals pròpies, no 
retenen placa bacteriana, cosa que ajuda a 
mantenir una salut dental òptima, sempre que 
el pacient segueixi els consells i indicacions del 
dentista quant a la seva higiene dental.



LES GRALLES - 18LES GRALLES - 18

Els podòlegs son els especialistes 
en valorar possibles alteracions en 
extremitats inferiors des la cintura fins 
als peus, tant en adults, joves com en 
infants.

Una forma de trepitjar no adequada pot afectar 
els peus, turmells, genolls, malucs i esquena. 
Per això als centres especialitzats atenen les 
necessitats de cada persona segons la seva 
activitat diària, tant esportiva com laboral, 
per tal de prevenir lesions i millorar-ne el 
rendiment esportiu.

Per un bon diagnòstic, l'atenció al client ha de 
ser personalitzada en els següents aspectes:

- Exploració física, articular i muscular.
- Estudi biomecànic de la marxa i la carrera.
- Confecció de plantilles dinàmiques 
   personalitzades.
- Assessorament en el calçat tant per diari, 
   esportiu com laboral.
- Podologia Pediàtrica (nens i nenes des d'els 6 
   mesos).
- Cirurgia ungueal (ungles enclavades).
- Cirurgia del peu.
- Alteracions dèrmiques (berrugues, dermatitis 
   ampolloses, fongs,...).
- Quiropòdia.
- Atenció Peu de Risc - Diabètics ICS.

          La teva salut ens importa molt!!

ENERGITZA LA TEVA VIDA

Anselm Clavé nº 35 - 43800 Valls  - Telèfon: 977 60 07 63

A la nostra farmàcia podrà trobar tot tipus de productes amb l'assessoramnt dels nostres professionals. 
Ara, nou servei d'ortopèdia. "Solucions per a tot, solucions per a tu"

FARMÀCIA
Lourdes Climent Pons
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TAEKWONDO:
Disciplina que fortaleix la salud mental i física.

En aquesta pandèmia, avui més que mai, 
necessitem enfortir la nostra salut mental 
i física ja que podem sofrir crisis d’ansietat, 
estrès i la desesperació que ens ha generat el 
confinament. 

Pel que fa a l’esport, qualsevol és bo per estar 
bé físicament però hem de tenir en compte 
que per a una bona salut mental hem de 
comptar amb el factor neurotransmissor, que 
són els encarregats d’aportar-nos benestar 
quant a l’aspecte personal, autoestima i 
confiança en nosaltres mateixos.

En edats infantil i adolescent és molt important 
la pràctica del taekwondo, atès que els suposa 

arribar a un nivell d’autocontrol per afrontar 
les situacions d’estrès i ansietats, que ja es 
generen per si soles en aquestes edats, i ara es 
poden haver agreujat a causa de la pandèmia.  
Així adquireixen una disciplina que augmenta 
la seva confiança en defensar-se davant de 
qualsevol adversitat o situació de risc o perill.
Amb el taekwondo es treballa molt el físic 
però sobretot la ment, que els servirà per a 
la concentració davant de qualsevol examen 
difícil. A més a més, també és útil en l’aspecte 
personal per tenir un autocontrol i domini 
mental, i per no deixar-se endur per les pors 
que s’hagin pogut produir en estar tancats 
tant de temps i obligats a canviar la manera de 
relacionar-se amb els altres. El taekwondo els 
ajuda a tenir un equilibri emocional i una salut 
mental sana.
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LES GRALLES
BUSCA'NS A LES XARXES SOCIALS

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
climatització domèstic i industrial i 
de canalització per conductes de 
fibra o xapa. OFERTA A/A LG, model 
CONFORT 9 de 2,5 kw de potència, 
baix consum elèctric (Classe A++), 
bomba de calor i Wifi integrat. 
Instal·lació bàsica per només 808€ 
amb l'IVA inclòs, o finançat a un 
any sense interessos per 67€/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
L'atendrem a Valls carretera del 
Pla nº 29 de dilluns a divendres 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres 
per la tarda de 17 a 19h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CALÇOTADA FÀCIL I A CASA
CALÇOT CUIT: reserva, agafa'ls a 
la nostre agrobotiga i gaudeix de la 
calçotada. Cabra del camp:

Tel. 977 630 110
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• PIS SEMINOU DE L'ANY 2007 
DE 240M2, ampli menjador i 
cuina, 4 habitacions, 3 banys, aire 
condicionat-calefacció, terrat de 
25m2, balcó, pàrquing i traster de 
40m2, exterior i assolellat.
Preu de venda 225.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
climatizació domèstic e industrial 
i de canalització per conductes 
de fibra o xapa. OFERTA A/A 
VAILLANT, model VAI08 de 2,5kw 
de potència, baix consum elèctric 
(Classe A++), bomba de calor, 
instal·lació bàsica per només 797€ 
amb l'IVA inclòs, o finançant a un 
any sense interessos per 66€/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
L'atendrem a Valls carretera del 
Pla nº 29 de dilluns a divendres 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres 
per la tarda de 17 a 19h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA A LA URB. MAS DEL 
PLATA D'UNA SOLA PLANTA DE 
123M2, ampli menjador i cuina, 4 
habitacions i 1 bany, garatge, jardí 
de 50m2 i calefacció. Parcel·la de 
800m2.
Preu de venda 115.000€
Preu negociable

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES FAN FEINES DE 
DESBROÇAMENTS DE boscos, 
parcel·les, finques, etc. Autònom. 
Per més informació trucar al:

Tel. 611 623 682
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS SEMINOU AL CARRER DEL 
TEATRE DE 130M2, menjador amb 
sortida a un balcó, cuina disseny, 4 
habitacions (3 d'elles dobles), 2 
banys (1 tipus suite), garatge gran 
i assolellat.
Preu de 172.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• BAIX EN VENDA A VALLMOLL. 
144m2, 4 habitacions, 2 banys i 
pati. 
121.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, 
més de 10 anys al seu servei ens 
avalen, el nostre lema "qualitat al 
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 salud ni 
tampo l'instal·lació. Si no té pressió 
d'aigua per 109€ descalcifiquem 
la caldera internament i també 
fem neteges completes des de 
comptador fins aixetes per 242€, 
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
L'atendrem a Valls carretera del 
Pla nº 29 de dilluns a divendres 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres 
per la tarda de 17 a 19h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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

DE PLÀSTIC
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PETITES

CRIDES
• EXCLUSIU PIS DE 140M2 
SEMINOU, alt standing, amb 
pàrquing i traster, al Passeig de 
l'Estació (edifici antiga Monix), 4 
habitacions dobles (1 suite), 2 banys 
complets (hidromassatge, travertí, 
Roca..), cuina àmplia independent, 
sala-menjador de 29m2, 2 terrasses 
cara al Passeig. Armaris encastats 
a totes les habitacions (cedre). 
Parquet de fusta natural (cedre), 
portes de cedre (2 correderes), 
gas natural (termostat) i bomba 
de calor/fred (aire condicionat). 
Tancaments TECHNAL, griferia 
ROCA, electrodomèstics TEKA. 
Parc privat, 3 ascensors i hall 
espectacular.
Conclusió: construcció recent, 
ubicació clau, metros i quealitats.
PREU: 270.000€

Tel. 619 014 798 / 663 184 767
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS SEMINOU ESTACIÓ 
D'AUTOCARS DE 110M2, ampli 
menjador i cuina, 4 habitacions 
i 2 banys complets, ampli balcó, 
assolellat i exterior per entrar a 
viure.
Preu de venda 123.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA A LA URB. CALDERS, 
de 300m2 de dues plantes, 
3 habitacions dobles, 1 bany 
complet, gran menjador i cuina, 
garatge per 4 cotxes, jardí i piscina 
i terreny de 1500m2.
Preu de venda 210.000€

Tel 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• BUIDEM GOLFES, TRASTERS 
I TOT TIPUS D'IMMOBLES. 
Comprem objectes antics com 
Nancy's, Madelman's, Scalextrics 
i chertreuse. Interessats truqueu a 
Antigüetats Pubill:

Tel. 649 481 445
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• CASA DE 724M2 AMB 
PERFECTA ESTAT I BEN SITUADA 
que té un local comercial de 
184m2, tres pisos llogats grans i un 
local llogat. Amb una rendibilitat 
10,00%/anual.
Preu de 165.000€
Urgeix vendre!!

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• TRABAJOS VERTICALES, 
fachadas, patios de luces, bajantes, 
impermeabilizaciones, reparación y 
pintura. Interesados llamar al:

Tel. 669 774 855
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, 
més de 10 anys al seu servei ens 
avalen, el nostre lema "qualitat 
al 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 el 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
L'atendrem a Valls carretera del 
Pla nº 29 de dilluns a divendres 
de 10 a 13h i de dilluns a dimecres 
per la tarda de 17 a 19h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

LA MÀ VERMELLA
Edward, el detectiu dedicat a temes 
misteriosos, restava assegut i 
mirava el paisatge del riu Tàmesis 
y l’edifici del Parlament en aquella 
boirosa tarda de setembre de 1932 
des del seu despatx. Graffus, 
inspector de Scotland Yard, havia 
vingut un cop més a casa seva per 
comentar-li que seguien uns crims 
sospitosos. Algú o alguns a les nits 
colpejaven el cos de la seva víctima 
amb una mà vermella i els treien la 
sang muscles i ossos. Queien a terra 
amb la pell només. Semblava com 
si un vampir xuclés les entranyes 
de les persones i després deixés la 
marca de la seva mà. Sospitaven de 
sir Barris.
Edward parlava a casa del sospitós. 
Sempre tenia la mà envenada i deia 
que es devia a un atac de llops en 
un viatge als Càrpats. El detectiu 
no trobava cap peça que encaixés 
i seguia a les nits el cotxe luxós 
de l’individu. Entre la boira veia 
com dues víctimes es creuaven al 
seu camí, la seva mà adquiria un 
estrany resplendor i es posava sobre 
aquelles persones. Es quedaven 
en pocs segons com un munt de 
pell. Els agents de Scotland Yard 
els seguien i aviat detingueren el 
misteriós sir.
-Va ser mossegat per un vampir 
als Càrpats -s’explicava Edward-. 
Després ell xuclava les entranyes 
de la víctima a través de seva mà 
que semblava ferida sempre. Era un 
monstre més.
 Xavier Parera Gutiérrez
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COM HAN EVOLUCIONAT LES MONES?

La mona tradicional de Catalunya té forma de tortell amb 
ous durs. Aquesta varietat és la que més s’assembla a la 
mona original. A mitjan segle XIX, aquests pastissos van 
perdre la seva senzillesa i s’hi van incorporar guarniments: 
ametlles ensucrades, confitures, anissos i els ous pintats. 
Posteriorment, els ous durs es van canviar pels ous de 
xocolata.

D’ON PROVÉ EL NOM?

L’etimologia de la paraula “mona” no és clara. Hi ha tesis que 
apunten a la “muna” de l’àrab antic; d'altres l’atribueixen al 
“monus” llatí o, fins i tot, al grec “munus”. En tots els casos, 
coincideixen amb el significat, “regal” o “ofrena”. El diccionari 
de la Reial Acadèmia de la Llengua espanyola de 1783 defineix la 
mona com una coca amb ous típica de la Pasqua.
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CADA DILLUNS DE PASQUA,
ELS PADRINS REGALEN LA MONA
ALS FILLOLS.

Aquest costum de Catalunya, València i Múrcia està documentat des del segle XV, però podria ser 
més antic. Durant tots aquests anys, el pastís ha anat evolucionant des d’una coca senzilla amb 
ous durs fins a les filigranes de xocolata que omplen els aparadors de les pastisseries aquests dies.
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Bona
Pasqua!

LES GRALLES - 25

LA TRADICIÓ
Tal com mana la tradició, els padrins o els avis regalen la mona als nens. La mona
havia de portar tants ous com anys tingués l’infant que la rebia. Quan el nen complia
els 12 anys se li regalava l’última mona, amb 13 ous que marcaven el punt final de
la tradició. Normalment, es deixava de fer aquest obsequi quan els fillols rebien la primera comunió. 
Era costum que les famílies es reunissin després de missa de Dilluns de Pasqua per menjar la mona 
plegats.

LES MONES ACTUALS 
Tenen una base de pa de pessic, mantega i xocolata i es guarneixen amb plomes, ous o altres 
figures de xocolata, pollets i figuretes de plàstic.

LA TRADICIÓ DE LA MONA REPRESENTA LA FI DE LES ABSTINÈNCIES DE SETMANA SANTA.
En els inicis del cristianisme, es prohibia menjar carn, llet i ous
durant la Quaresma. Els ous que es col·loquen en aquest pastís
representen el principi de la vida. De fet, l’ou de Pasqua és símbol
de la resurrecció primaveral a tot Europa.
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Pa de pessic casolà:
- 125 g de farina fluixa
- 125 g de sucre
- 4 ous
- 1 pell de llimona ratllada
- 1 cullerada de llevat en pols
- mantega

Preparació:
- Dins el bol de l'amassadora, 
hi abocarem el sucre i els ous, 
sempre procurant que no caigui 
cap tros de closca.
- Hi ratllarem la pell d'una 
llimona, que haurem rentat bé 
prèviament.
- Col·loquem el batedor a la 
màquina i durant uns instants, 
fins que es barregi, treballem a 
velocitat baixa. Seguidament 
ho posarem a velocitat màxima, 
ja que volem muntar els ous i 
que agafin volum.
- Mentrestant, pesem la farina 
que passarem per un sedàs i la 
barrejarem amb el llevat químic 
en pols, el de tota la vida.
- Els ous van muntant.
- Ara, desfarem una mica de 
mantega per pintar el motlle.
- Hi tirarem una mica de farina i 
retirarem la que sobra. 
- Els ous ja han muntat. Retireu 
el bol de la màquina i amb 
molta cura, hi afegirem la farina 
poc a poc.
- Amb una pala o una espàtula, 
barregeu a mà la farina amb els 
ous....sempre des de baix cap 
amunt.
- Posem la barreja dins el motlle.
- Prepareu el forn a 180º graus 
uns 30 min.
- El resultat és magnífic! només 
cal servir-lo a taula, després 
de dinar, per berenar o per 
esmorzar.
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guia de

PROFESSIONALS
EBENISTERIA · FUSTERIA                                                    

FLORISTERIA · JARDINERIA

ESTÈTICA · SALUT

> 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

AULES D’ENSENYAMENT                                                                            

DECORACIÓ · INTERIORS

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

SERVEIS DE NETEJA
SERRALLERIA

ALUMINIS

TENDALS

VETERINARIS

TALLERS 
MECÀNICS

TAXIS · 
TRANSPORTS

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
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Telf: Gratuït 24 h 
900 231 132

Leocadia Sanabre Canals. Ha 
mort a l’edat de 81 anys. El seu 
funeral va ser a Valls.

Marcelino Plana Güell. Ha 
mort a l’edat de 100 anys. El 
seu funeral va ser a Valls.

Rosa Sendros Bofarull. Ha 
mort a l’edat de 87 anys. El seu 
funeral va ser a Alió.

J. Victor Xandri Vilaro. Ha 
mort a l’edat de 69 anys.  El 
seu funeral va ser a Tarragona.

Jaume Domenech Roca. Ha 
mort a l’edat de 62 anys. El seu 
funeral va ser a Cambrils.

Mercè Tondo Pons. Ha mort a 
l’edat de 92 anys. 

FARMÀCIES de GUÀRDIA 
VALLS

DIVENDRES 26 BIEL RULL
ABAT LLORT, 24 - TEL. 977 60 91 16

DISSABTE 27 ELENA PÉREZ
VALLVERA, 13 - TEL. 977 60 93 70

DIUMENGE 28 FERRÚS
ALT CAMP, 23 - TEL. 977 89 46 54

 DILLUNS 29 GALIMANY
PL. PORTAL NOU, 4 - TEL. 977 60 05 97

DIMARTS 30 MAGDALENA
STA. JOAQUINA D.,2- TEL.977 60 01 10

DIMECRES 31 A. MIQUEL
P. PATI, 9 - TEL. 977 60 06 06

DIJOUS 1 CONSOL RULL
LA CORT, 26- TEL. 977 61 25 17

DIVENDRES 2 SERÓ
CASTELLS, 55 - TEL. 977 60 88 42

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

ACTIVITATSValls

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!

Josep Antoni Carrégalo 
Sancho, ha mort a Valls 
als 70 anys d'edat. El 
seu funeral es farà a 
Mont-Roig de Tastavins 

(Terol)

Oficina central:
C. XIQUETS DE VALLS, 9 BAIXOS

43800 VALLS (Tarragona)
Telèfon: 977 60 19 53

Horari matins de 9 h a 13 h
lesgralles@lesgralles.com

eva@lesgralles.com
EDITA I DIRIGEIX:

Eva Sánchez Calderón

www.lesgralles.com
LES GRALLES no es fa responsable de l'opinió dels seus 
col·laboradors, ni s'identifica necessàriament amb aquests.
"El client assumeix tot tipus de responsabilitat que es pogués 
derivar per la imatge que sol·licita sigui publicada/que es 
publica"
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Bna Finques
Ctra. del Pla 52-54 ·  43800 Valls
Telf. 977.600.500  Email: finques@bna-sl.cat   

Compra Lloguer
PUIGPELAT - PIS EN VENDA O LLOGUER

Pis de 75m2, 2 habitacions, 1 bany, calef, A.C, 
mobles, plaça d'aparcament i zona comunitària 
amb piscina.

PARTIDA BAIONA - MASIA

De 272m2, terreny de 1974m2, cuina office, 4 
habitacions, 3 banys, calef., menjador d'estiu 
tancat/barb., jardí/pisc., per viure tot l'any.

PLANA D'EN BERGA - MASIA

Terreny de 8000m2, 6 habitacions, 2 banys, 
menjador/llar de foc, bassa, magatzem, aigua 
i llum.

COSTA DEL PUNTARRO - ESTUDI

De 53m2, 1 habitació, 1 bany, cuina americana i 
bomba de calor.

C/ DEL TREN - ÀTIC

De 110m2, 2 habitacions, 1 bany, cuina 
menjador, plaça d'aparcament i amb mobles.

LLOGUER
LOCAL GERMANS 

SANT GABRIEL
Local de 93m2, xanfraner, oficines 
i serveis.

LLOGUER
PIS C/ CARLES CARDÓ
Pis de 3 habitacions, 1 bany, 
cuina, eixida, calefacció i plaça 
d'aparcament.

LLOGUER
BOTIGA C/ AVENIR

De 45m2, cantonera, servei, 
traster, bomba de calor, molt 
lluminosa, ideal botiga de roba 
i opcional mobiliari.

LLOGUER
CASA STA. 

MAGDALENA
Menjador, cuina, eixida, 2 
hab., 1 bany, calef. i reformadaST. JOSEP OBRER - CASA

Casa de 101m2, 3 habitacions, 1 bany, molt 
lluminosa, tota reformada i amb garatge.
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VENDA / VENTA / SALE

LLOGUER / ALQUILER / RENT

  

 

 

www.gsis.cat  /  977 609 333
Plaça Font de la Manxa, 12  ·  43800 VALLS

OBRAT. 120 m2, excel·lents acabats. 
Per entrar-hi. Pàrquings en el mateix 
edi�ci. 

O�cina a VALLS /  Zona Font de
 la Manxa, Banc de Valls

Locals a VALLS / Ctra. de 
Tarragona-Hort dels Alls

CANTONER. Obrat. 168 m2. 
Per a qualsevol tipus de negoci. 
600 €.

Local a VALLS / C. Avenir

CANTONER. En la millor zona comercial. 
Totalment equipat per a iniciar activitat.

    

Local a VALLS /  C. Carles Cardó 

109 m2 i 1 lavabo. Amb vàries 
distribucions. 375 €.

Segueix-nos a 
g6_finques

Som G6, 
que no et confonguin

Xalet a EL PLA SANTA 
MARIA /  C. Antoni Miró

SEMI-NOVA. 180 m2, 4 hab., 2 banys i 1 
servei. Calefacció, aire condicionat i 
garatge. Acabats de qualitat. 185.000 €.    

100 m2, 4 habitacions i 2 banys. 
Pàrquing gran inclòs en el preu.
 Vistes a la Pl. del Quarter. 120.000€.

Pis a VALLS /
  C. Germans Sant Gabriel

REBAIXAT. Parcel·la de 492 m2 amb 
piscina. 4 habitacions, 2 banys, garatge 
i porxo. Zona tranquil·la. 155.000 €. 

Xalet a CABRA DEL CAMP /
Urb. Miralcamp

BONES VISTES. 126 m2, 4 habitacions 
i 2 banys. Pati posterior. 
125.000 €.

MOBLAT. 2 habitacions, 1 bany, aire 
condicionat i calefacció. 
430 €.

Pis a VALLS / C. Baixada Església

OPORTUNITAT. Per estrenar. 
Planta baixa,  3 habitacions i 2 banys. 
Tot exterior. 64.700 €.

Local a VALLS /  C. Jaume Huguet

ZONA COMERCIAL.
85 m2,  alta aigua i llum.

245 m2 de parcel·la i 226 m2 construïts, 
ben distribuïda. Acabats de gamma 
alta i gran jardí. 290.000 €.

Casa a VALLS / C. Carles Cardó

Pis a PICAMOIXONS /  C. Major


