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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

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

Tel. 977 61 38 88

www.cosequilibri.com

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
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LLOGUER

Nau industrial a P.I. de Valls
876 m² | Nau de 2 plantes

1.600€/mes

Façana vidre a Ctra. del Plà
Fàcil accés | PK. | Negociable

VALLS

VENDAVALLS
Pis totalment reformat 

80.000€
VENDA

76 m² | 3h. | Bany complet

Cuina equipada | Lluminós

Sala-menjador amb balcó

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

Pis totalment reformat 
52 m² | 2h. | Bany complet

58.000€

Sala-menjador amb balcó
Cuina electrodomètics nous 

Pis semi-nou molt bona zona
90m² | 3h. | 2 Banys complets
Cuina equipada sortida galería

PUIGPELAT
Casa cantonera 4 plantes

95.000€
VENDA

244 m² | 4h. | Banys | Balcó

Golfes | A prop té un PK 91 m²

Cuina | Sales | Magtzems

VALLS

L’EXCLUSIVA DE FINQUES ALT CAMP VENDA EXCLUSIVA

Moblat | AA.CC.| Calefacció

135.000€

Bones vistes | Assoleiat | Asc.

Sala-menjador amb terrassa
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Peti tes Cr ides
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRO MASIA O CASA DE 
CAMP amb molt de terreny. Si pot 
ser, habitable. Pago comptat.

Tel. 933 212 281
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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 798€ amb l'IVA inclòs, o 
finançat a un any sense interessos 
per 67€ 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
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

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

N.M.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 235.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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De 250m2 cantonera en 
bon estat de faaçana i 
interiors
Ampli menjador i cuina
4 habitacions db. 
2 banys dobles
Garatge-magatzem  68m2
Exterior i assolellada
PREU ESPECIAL

95.000€

Esplèndida

Casa!!!

CASA A PUIGPELAT
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

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 MAGNÍFIC

235.000€

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

305.000€

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 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 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

305.000€

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

Àtic de 70m2 seminou
Ampli menjador amb 
acabats de disseny
Cuina moderna
2 habitacions dobles
1 bany amb peu de dutxa
Pàrquing de ratlla
Terrassa de 50m2
PREU D'OFERTA

139.000€

Impresionant

Vistes!!!

ÀTIC AL C/ DEL TREN

Casa de 250m2 urbana
2 amplis menjadors i 2 
cuines
6 habitacions (4 dobles)
3 banys
Piscina i barbacoa
Terreny de 450m2 
totalment tancada
PREU EXTRAORDINARI

135.000€

Esplèndida

Casa!!!

XALET PLA DE SANTA MARIA
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PETITES

CRIDES

SALA SANT ROC
Fins el 18 d’abril:
Mostra de Cartells de la 
Setmana Santa de Valls

PATI DE SANT ROC
Divendres 16 a les 19h:
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
MARATÓ DE LLEGENDES,
CONTALLES I TRADICIONS
PROJECTE DE COL·LABORACIÓ
SANT JORDI CONFINAT 2020
Un any després i en reconeixement 
a totes les persones que en van ser 
partíceps, s’instal·larà fins el 2 de 
maig una mostra que recollirà tot 
el material final, on podreu fer la 
lectura pel vostre compte en família 
i també recuperar-ne la gravació  
«in situ» a través del vostre 
dispositiu mòbil.

Presentacions al Pati 
del 19 al 22 d’abril

Es recomana reserva prèvia al 
(977600660) o a (iev@iev.cat)

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

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES NECESSITEN 
INSTAL·LADORS DE FINESTRES 
D'ALUMINI, PVC, TOLDOS.. 
Interessats enviar contacte i/o 
currículum per whatsapp.

Tel. 601 909 040w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 195.000€

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

• LOCAL EN LLOGUER A VALLS. 
250m2, planta baixa i gran terrassa. 
Preu de 600€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VOLS FER FORMACIÓ DE 
COMPTABILITAT, ANGLÈS 
O NOVES TECNOLOGIES? 
Informa't a Auco Acadèmia! Portem 
més de 25 any d'experiència oferint 
formació. També ens pots trobar a 
Facebook i a Instagram. AUCO 
Acadèmia - C/ Creu de Cames, 14 - 
43800-VALLS

Tel. 977 608 831 - 648 759 949
info@acuo-academia.com 
www.aucoacademia.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ÀTIC SEMINOU AL CARRER 
DEL TREN, 70M2 AMB 50M2 DE 
TERRASSA, ampli menjador i cuina, 
2 habitacions i 1 bany amb peu de 
dutxa, garatge el mateix edifici, pis 
disseny, exterior i assolellat.
Preu de venda 139.000€

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TERRENY URBÀ EN VENDA A 
FONTSCALDES. 250m2, a partir 
de 38.500€.

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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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PETITES

CRIDES

Èxit?
S’associa tenir èxit a mantenir 
una bona posició laboral i social, 
gaudir d’un bon salari, tenir poder 
i diners, influència, estatus, etc. 
Són fites materials que es basen en 
la comparació amb els altres. Són 
temporals , acumulatives i amb data 
de caducitat i inestables: “Jo tinc 
més que….”” Soc més que…..”  
Es mesura quan valen  en base 
als objectius  i en funció de 
gratificacions externes, que molts 
cops poc tenen a veure amb el que 
realment necessitem per ser feliços. 

Molta gent persegueix l’èxit.  Però 
no ens parem a pensar perquè tanta 
gent aparentment exitosa, rica, 
famosa i amb poder, viu rodejada 
d’una gran insatisfacció i infelicitat.
Tenir èxit no és garantia de ser feliç 
perquè deixem de banda tot una 
sèrie de factors  com: les relacions 
interpersonals, la salut mental i 
física, tenir temps lliure per gaudir, 
sensació d’utilitat o de viure amb un 
propòsit, etc.

En la nostra jerarquia de valors 
anteposem l’èxit a gaudir realment 
de la vida i estar satisfets amb allò 
que fem.

És important saber el que realment 
ens fa feliços. La felicitat és un 
procés intern, únicament cadascú 
pot saber dins seu si és feliç o no. 
L’èxit es diferent, és un procés 
extern, marcat per l’aparença i pel 
que els altres ens retornen.

No tothom qui té èxit és feliç, però 
gairebé segur que totes les persones 
que se senten felices, han arribat en 
algun camp de la seva vida a ser 
exitoses.

• 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 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
climatització domèstic i industrial i 
de canalització per conductes de 
fibra o xapa. OFERTA A/A KOSNER, 
model KSTI PLUS de 2,5kw de 
potència, baix consum elèctric 
(Classe A++) i bomba de calor, amb 
instal·lació bàsica per només 735€ 
amb l'IVA inclòs, o finançat a un any 
sense interessos per 61€ 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
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 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• CASA EN VENDA A VALLS, EL 
FORNÀS. 370m2, 3 habitacions, 2 
banys i jardí.
Preu de 315.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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VALLS-CASA UNIFAMILIAR 
EN VENDA
636m2, 7 habitacions, 2 banys, 
terrassa, pati i ascensor.

300.000€

TARRAGONA CENTRE-PIS 
EN VENDA
135m2, 4 habitacions, 2 banys, 
balcó i ascensor.

190.000€

VALLS-PIS I PÀRQUING EN 
VENDA
Al Passeig de l'Estació, 140m2, 4 
habitacions, 2 banys i balcó.

287.000€

VALLS-PIS EN VENDA
103m2, 4 habitacions, 2 banys i 
balcó. 1r sense ascensor.

135.000€

VALLS-CASA ADOSADA EN 
VENDA
324m2, 4 habitacions, 3 banys, 
terrassa, jardí i ascensor.

420.000€

VALLS-PIS EN VENDA
91m2, 4 habitacions, 1 bany i 
balcó. 1r pis sense ascensor.

85.000€
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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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“ELS AUDIÒFONS DE 
CONFIANÇA AL MILLOR PREU”

Dolors Calull, optometrista i audioprotesista, cuida de 
la nostra audició a Òptica Activa, plaça del Pati, 16, i 
avui l’entrevistem sobre la pèrdua auditiva.

Per quines raons és recomanable fer-se
una revisió auditiva?

La revisió auditiva és sempre recomanable i a Òptica 
Activa la fem gratuïta perquè sigui més accessible la 
cura de l'oïda. Les causes més importants de pèrdua 
auditiva són les següents: edat per a majors de 55 anys, 
per infeccions, traumatismes i alguns tractaments i 
per haver estat exposats a sorolls intensos de manera 
recurrent. Per aquestes raons 2 de cada 5 adults majors 
de 55 anys pateixen pèrdues auditives.

Plaça del Pati 16 
43800 VALLS

Tlf. 977 609 105

Què pot notar una persona 
que sigui de les 2 de cada 5 que 
pateixen pèrdues auditives?
- Que la persona no participi 
tant en les converses amb la 
família o amics.
- Han de fer més esforç per 
entendre les converses; hi 
senten però no ho entenen.
- Es senten insegurs i no 
participen tant en les 
converses...
- No senten el tic-tac del 
rellotge, els passos en caminar, 
els ocells xiuxiuejant... van 
perdent a poc a poc els sons 
quotidians.

Totes aquestes situacions 
generen un aïllament de la 
persona amb el seu entorn que 
deteriora les seves relacions 
socials i capacitats cognitives.

Com millora la vida d’algú 
amb pèrdues auditives amb un 
audiòfon?

Doncs li permet tornar a viure 
sense limitacions auditives, 
perquè ens agrada entendre 
bé tot els que ens diuen, poder 
expressar-nos sense dubtes del 
que ens han dit i poder viure les 
nostres relacions amb absoluta 
normalitat i intensitat. 
Aconsellem l'ús dels audiòfons, 
perquè el cervell continua 
processant la veu i els sons de 
l'entorn. Així, no perdem les 
capacitats auditives i podem 
seguir vivint el nostre dia a dia.

Quines són les novetats en 
audiòfons?

Cada vegada el so amb 
audiòfons és més natural, 
sense esforços i més invisibles. 
La tecnologia i la connectivitat 
avançada gràcies a processadors 
d'última generació han 
millorat substancialment. 
Els audiòfons són còmodes, 
petits i molt funcionals. Els 
audiòfons han millorat molt 
la comprensió sobretot en 
ambients sorollosos i faciliten 
les comunicacions amb la TV, el 
telèfon i l'ordinador. 

Vingui a Òptica Activa. Cuidarem de la seva audició 
professionalment i amb un tracte personalitzat. A més podem 
oferir la garantia de treballar amb els majors fabricants mundials 
i poder oferir finançaments a mida per a qui ho prefereixi.
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PETITES

CRIDES

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat

• PIS SEMINOU DE L'ANY 2007 
DE 240M2, ampli menjador i 
cuina, 4 habitacions, 3 banys, aire 
cond-calef., terrat de 25m3, balcó, 
pàrquing i traster de 40m2, exterior 
i assolellat.
Preu de venda 225.000€

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

Tel. 638 27 85 46w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 NOVA OSMOSIS 
COMPACTA DE HIDROWATER, 
model PHOENIX de 5 etapes 
de filtrat, amb pre filtre, post 
filtre, membrana 75gdp, dipòsit 
incorporat de 3 galons i sistema 
anti-fuïtes, Instal·lat per només 
381€, 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

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

Tel. 669 774 855
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• BUSCO CASA AMB TERRENY, 
restaurada o per restaurar.

Tel. 934 396 003
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 305.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 CALDERA 
CONDENSACIÓ BAXI ROCA de 
24kw, baix consum de gas (fins un 
30% d'estalvi), pantalla indicadora 
retroiluminada, fàcil funcionament, 
sistema d'intercambiador de 
plaques (evita en gran part la calç), 
xemeneia i instal·lació inclosa per 
1307€ o 12 mesos sense interessos 
109€/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 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 305.000€

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

CINEMA

"Y LLOVIERON PÁJAROS"
11 d'abril a les 18:45 h
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VOLS GAUDIR DEL 
PEIX DE TARRAGONA I VILANOVA

DIRECTE A CASA?

S E R V E I  A  D O M I C I L I  D I S P O N I B L E  Z O N A  A L T  C A M P  

SENSE CUES NI ESPERES, MÉS FÀCIL QUE MAI!

Escriu-nos i fes
 la teva comanda 

T'ho portem
a casa

Rebràs fotos i
preus per triar

Peixateria_amat

747 869 690

Segueix-nos a
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Durant l'estació de primavera es poden col·locar plantes que es puguin desenvolupar en aquesta 
estació tot i que n’hi ha moltes que també creixen a l’hivern. Per a la decoració de jardins es poden 

plantar arbustos, les plantes solejades amb flors són ideals per a aquest clima. Unes de les plantes que 
es planten més durant la primavera són les roselles, gessamí, azalees i geranis, entre moltes més.

LES FLORS. COM CUIDAR-LES
EN TERRATS I BALCONS

Si el balcó es assolellat, hi aniran 
bé els geranis, petúnies i roses, 
mentre que, si és un balcó més 
ombrejat, hi aniran millor les 
fúcsies, hortènsies o begònies.

Utilitzar torretes de plàstic no 
és gaire aconsellable, ja que el 
plàstic deixa passar la calor i això 
fa que l’escalfor arribi a les arrels 
de la planta i es debiliti.

Les torretes de ceràmica seran una 
bona opció excepte en els hiverns 
molt freds, ja que es poden 
esquerdar. 

Per adobar les plantes en una 
torreta, s’ha de vigilar més 
perquè, com que és un espai 
més petit, s’han de tenir molt en 
compte les mides i els productes.

Per a les torretes és més 
aconsellable utilitzar fertilitzant 
líquid .
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Cuidar de les plantes del teu jardí o del teu hort, és una manera de poder relaxar-te i gaudir 
de la natura, especialmente en aquests temps que estem vivint de distanciament social.

La jardineria ens aporta molts beneficis, com ara la salut mental i la física.
Plantar, arrencar males herbes, 
remoure la terra… tots aquests 
exercicis ens fan cremar moltes 
més calories de les que ens 
pensem i alhora passem una 
estona en un entorn natural que 
ens ajuda a reduir l’estrès mental 
i l’ansietat. Simplement el fet de 
poder passejar lliurament pel 
teu hort o jardí contemplant com 
canvien les plantes, com creixen 
i com floreixen ja és una teràpia 
que pot tenir un efecte calmant. 
Totes aquestes activitats resulten 
necessàries perquè les plantes 
prosperin i així poder veure uns 
fantàstics resultats.
La vida vegetal és ideal per a 
que acompanyi en el dia a dia o 
perquè millori considerablement 
una vivenda o bloc de vivendes. 
És necessari aconseguir un 
correcte manteniment del jardí 
per a que no se’ns morin les 
plantes. Un servei de jardineria 
és capaç de garantitzar l’aspecte i 
la salut dels arbres, plantes i flors. 
Els professionals en el sector et 
poden oferir molts serveis, com 
per exemple:
Colocació, control, programació 
i revisió de rec. Poda de plantes, 
arbusts, arbres i palmeres. 
Eliminació de males herbes. 
Control de plagues a través de 
diferents sistemes de detecció 
que afecten als arbres i plantes. 
Realització del tractament 
fisiosanitari. Abonament que 
garantitzi un creixement sa i 
adequat de totes les plantes. 
Instal·lació, reparació i supervisió 
i sega de la gespa.

LES GRALLES - 18
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Compra-venda-lloguer de vehicles - Serveis - Maquinària
Arriba la primavera, i podeu aprofitar per netejar el cotxe a fons, sobretot per dins. 
Amb l’eliminació de pols, brutícia, pol·len, pels de mascotes i àcars, reduireu els 
elements que provoquen al·lèrgia. Cal passar l’aspiradora a fons, netejar amb escuma 
la tapisseria, rentar els vidres per dins, espolsar bé les estores i sanejar els botons i 
comandaments. També s'han de substituir els filtres de l’aire condicionat i la calefacció.

Ara és un bon moment per fer una ràpida inspecció i manteniment general del 
vehicle al seu mecànic de confiança. Aquest comprovarà si els fars davanters i 
llums posteriors es troben en bon estat de funcionament, els eixugaparabrises, etc. i 
s'assegurarà que totes les parts mecàniques segueixen funcionant correctament.
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EL NOSTRE COMPROMÍS:
Dicauto és una empresa de professionals 
que està en constant formació i que 
ofereix una relació qualitat-preu 
immillorable. Fem reparacions segures, 
garantides i transparents. El client sempre 
està informat en tot moment i els fem un 
pressupost previ per tal que puguin saber-
ne el cost.

Pel que fa a la nostra feina, treballem 
amb un equipament tecnològic d’última 
generació launch que ens permet 
diagnosticar l’avaria del vehicle i que 
és compatible amb totes les marques 
automobilístiques. D’altra banda, les 
revisions es duen a terme d’acord amb 
el fabricant del vostre vehicle i segellem 
el llibre de manteniment, sempre 
conservant-ne la garantia. Dins de la 
revisió, fem un check-in de 29 punts del 
vostre vehicle.

En tot moment a Dicauto garantim que 
els recanvis i lubricants són els més idonis 
i que estiguin autoritzats pel fabricant del 
vostre vehicle. A més a més, els recanvis 
són els originals o els equivalents de 
les millors marques, segons el que ens 
indiqueu.

Oferim un servei integral de l’automòbil 
i ens encarreguem de la mecànica, la 
xapa, la substitució i el tintat de les 
llunes, els pneumàtics, neteges integrals, 
l’electricitat, l’adaptació de vehicles per 
a persones amb mobilitat reduïda i la 
instal·lació d’enganxalls.

A Dicauto treballem amb totes les 
companyies asseguradores, fem ofertes 
i campanyes constants en pneumàtics 
i reciclem tots els residus líquids i sòlids 
que generen les reparacions, atès que ens 
preocupa el medi ambient.
Ens apassiona la nostra feina i ens 
enriqueix tractar amb els nostres clients. 
Us hi esperem!

W W W. D I C A U T O . E S
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LES GRALLES
BUSCA'NS A LES 
XARXES SOCIALS

PORTES OBERTES
del 19 al 23 d’abril

PREINSCRIPCIÓ 
el mes de maig

www.institutperemartell.cat

Més de 20 
titulacions 
d’FP!

El pròxim dia 7 d’abril 
arrenca la campanya 
de la renda 2020, 
aquest any ha vingut 
acompanyat d’una 
pandèmia, que ens 
ha portat canvis tan 
econòmics com laborals 
a la nostra vida. Aquests 
canvis s’han de tenir en 
compte en el moment 
que presentem la 
nostra declaració de la 
renda, sinó volem tenir 
sorpreses i veure’ns 
perjudicat en un futur.

En el cas que siguem 
autònoms s’haurà de 
contemplar si hem 
cobrat les ajudes per 
cessament d’activitat 
o si hem vist modificat 
el nostre sistema de 
tributació d’estimació 
objectiva a directa. Pel 
que fa al treballadors 
per compte aliena 
s’haurà de tenir en 
compte si han percebut 
prestacions derivades 
d’un ERTO. I si ets 
propietari de locals 
llogats on s’hi exerceix 
una activitat afectada 
per les restriccions, 
també s’haurà de tenir 
en compte.

A Arils Advocats, 
trobareu assessorament 
fiscal per a tu i la teva 
empresa.
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e3004611@xtec.cat	

	
CERTIFICATS	DE	PROFESSIONALITAT	SUBVENCIONATS	

Adreçats	a	persones	en	Situació	d’atur	

OPERACIONS	AUXILIARS	DE	MUNTATGE	DE	XARXES	ELÈCTRIQUES	220h.	

	
	

Període	d’admissió:	
del	5	al	30		d’abril	

Lloc:	Secretaria	de	l’Institut	Jaume	Huguet	
Tel	977	60	09	38	
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Peti tes Cr ides

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 A LA POBLACIÓ DE 
PICAMOIXONS, menjador 
amb sortida a un balcó, cuina 
moderna, 3 habitacions (2 dobles), 
1 bany complet, és molt exterior i 
assolellat.
Preu de 45.000€

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA A VALLS. 98m2, 
3 habitacions, 2 banys, balcó i 
ascensor.
Preu 100.500€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• ES VEN PARCEL·LA AL MAS 
DEL PLATA. Totalment plana. Preu 
negociable. Interessats truqueu al:

Tel. 619 126 111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de 
tuberías, depósitos, inundaciones... 
Interesados llamar al:

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

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

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

• 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 tampoc 
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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA A VALLS, 
ZONA PORTAL NOU. Oportunitat 
bancària. 90m2, 2 habitacions, 1 
bany, balcó i ascensor.
Preu de 102.800€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PISO EN ALQUILER EN BUENA 
SITUACIÓN EN VALLS. De 3 
habitaciones, salón-comedor, 
galería cerrada, armarios 
empotrados,, muy soleado y buen 
aparcamiento. 480€/mes.
Interesados llamar al:

Tel. 977 601 005 / 654 018 298
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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

AULES D’ENSENYAMENT                                                                            

DECORACIÓ · INTERIORS
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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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FARMÀCIES de GUÀRDIA 
VALLS

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

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

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

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

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

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

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

DIVENDRES 16 ELENA PÉREZ
VALLVERA, 13 - TEL. 977 60 93 70

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

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
*****************************
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.

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"

BUSCA'NS A
LES XARXES SOCIALS

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!

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat

Telf: Gratuït 24 h 
900 231 132

Maria Encarnación Uriarte 
Orbe. Ha mort a l’edat de 92 
anys. El seu funeral va ser a 
Reus.

Juana Sánchez Guirao. Ha 
mort a l’edat de 79 anys.

Xolo Guasch Raya. Ha mort 
a l’edat de 69 anys. El seu 
funeral va ser a Vallmoll.

Felipe Ortíz Moreno. Ha mort 
a l’edat de 86 anys. El seu 
funeral va ser a Salomó.

Pilar Burillo Sobreviela. Ha 
mort a l’edat de 90 anys. El seu 
funeral va ser a Reus.

Cipriano Martín Azabal. Ha 
mort a l’edat de 86 anys. El seu 
funeral va ser a Valls.

w w w . l e s g r a l l e s . c o m
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VENDA
CASA- EL PLA DE SANTA MARIA
De dues plantes, de 480m2, amb terrassa i pati 
posterior. Amb moltes possibilitats.

PREU A CONSULTARVENDA

295.000€

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

VENDA 129.000€ VENDA
PIS - PL. DELS QUARTERS
144m2, 4 habitacions, 2 banys, ascensor, cuina 
àmplia i pàrquing al mateix edifici. Finançat al 
100%

VENDA 150.000€
XALET - ALCOVER
Urb. El Remei, de planta baixa, 90m2, parcel·la de 
500m2 aprox. Molt bones vistes.

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

A CONSULTARVENDA

VENDAPIS - VALLS
Zona Mercadona, eix balmes, 75m2, 2 habitacions, 
bany, cuina equipada, molt assolellat, terrassa i 
piscina comunitària. Possibilitat d’opció de compra.

PREU A CONSULTARVENDA VENDA
210.000€

XALET - CABRA DEL CAMP
2 plantes, parcel.la de 700m2, horta, bassa i 
totalment tancada.

120.000€

VENDA
PIS - SANT JOSEP OBRER
De 3 habitacions, 1 bany, cuina amb eixida i menjador. 
Amb pàrquing i traster al mateix edifici.

REBAIXAT 145.000€VENDA
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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

Pis a VALLS / C. Pare Palau

MOBLAT. 2 habitacions,  balcó i aire 
condicionat per conductes.
Molt acollidor. 600 €.

Pis a VALLS /  C. Muralla del Carme

MOBLAT. 3 habitacions i 1 bany.
Molt lluminós.
460 €.

    

Pàrquing a VALLS /  C. Eixamus

 19 m2. 50 €.
També venda.

Segueix-nos a 
g6_finques

Som G6, 
que no et confonguin

Casa a VALLS / 
Barri dels Castells

EXCEL·LENTS ACABATS.  64,82 m2,
2 habitacions i 1 bany. Gran terrassa i balcó.  
Pàrquing i traster opcional. 159.000 €. 

Àtic a VALLS /  Eix Balmes

REBAIXAT. MOLT ACOLLIDOR. 
3 habitacions, (abans 4) tot exterior. 
Per entrar-hi a viure. 89.000€.

Pis a VALLS / C. Pare Palau

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. 87 m2 amb lavabo. 
Per a qualsevol tipus de negoci.
59.000 €.

Local a VALLS / C. Mossèn Martí

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

Local a VALLS / C. Avenir

800 m2. Per qualsevol tipus d'activitat. 
Consulteu preu.


