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Joan Miguel Sancho Beltran

Tractament
de lesions

dermatològiques
Tel. 609 83 55 85     Tel. 977 608 776

Psg. de l´Estació nº 40
43800 VALLS

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

Tel. 977 61 38 88

www.cosequilibri.com

NÚRIA CLOFENT I PRATS
ODONTÒLOGA - Núm. col. 2939

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

Xiquets de Valls, 7  -  VALLS

Tel. 977 60 29 37

CLÍNICA DENTAL
RAMON I MONTSERRAT

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

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

En la constitució de l’O.M.S. 
(Organització Mundial de 
la Salut) en la Conferència 
Internacional de la Salut, 
celebrada a Nova York el 1946 es 
definia la Salut com: “Un estat de 
complet benestar, físic, mental i 
social, i no solament l’absència 
d’afeccions o malalties”. El 
revolucionari d’aquesta definició 
radica en el fet que no es considera 
la Salut quelcom sanitari, sinó 
que ho considera un estat, una 
font de riquesa per a la nostra vida 
quotidiana que implica el físic,  la 
ment i  la nostra funcionalitat social. 

És l’Organització Mundial de la 
Salut  la que ens dona un seguit 
de recomanacions per gaudir 
d’una bona salut com:  seguir 
una dieta saludable, mantenir-se 
físicament actiu;  vacunar-se, no 
consumir tabac en cap de les seves 
formes, evitar el consum d’alcohol 
o reduir-lo, gestionar l’estrès per 
a una millor salut física i mental, 
mantenir una bona higiene en tots 
els seus tipus, sotmetre’s a revisions 
mediques periòdiques.

L’estil de vida és un dels factors 
que més pes té sobre la nostra 
salut, o sigui el conjunt d’hàbits 
i conductes quotidianes. Practicar 
pautes sanes, el descans  i evitar 
costums nocius son les claus per 
guanyar en salut i benestar.

La manera de viure es un dels 
elements  que influeixen en 
la salut però n’hi ha d’altres que 
hi estan relacionats, d’aquí que 
es parli dels determinants de la 
salut definits per la O.M.S  com 
“el conjunt de factors personals, 
socials, econòmics i ambientals 
que determinen l’estat de salut dels 
individus o poblacions”.

Per tant, no només afecta la 
forma de viure sinó que també 
hi ha factors com  els ingressos, la 
posició social, l’educació, el treball, 
les condicions laborals, l’accés a 
serveis sanitaris, els entorns físics, 
que tots combinats creen diferents 
condicions de vida que tenen 
impacte en la salut. Els canvis en 
aquests estils de vida i condicions 
determinen l’estat de salut.
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La immobiliària de referència 
a Valls i comarca.

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

Truqui’ns i l’informarem

info@finquesaltcamp.com

Agent de la propietat 
immobiliària nº 927

Administrador
de finques nº 627 977 61 43 43

Oferta!!! 
per nous pisos per llogar i 
administrar el seu lloguer, 

que entrin en gestió a 
Finques Alt Camp 

abans del 15 de març 
de 2021. 

ZERO preocupacions! Demani +info

El seu lloguer segur, sense cap preocupació!

VOL LLOGAR 
EL SEU PIS?
LLOGUER 
100% GARANTIT!

VOL LLOGAR 
EL SEU PIS?
LLOGUER 
100% GARANTIT!

VENDA L’EXCLUSIVA DE FINQUES ALT CAMP
VALLS
Pis Semi-Nou. Cèntric
90 m² | 3h. ( 2 dobles 1 indv.)

140.000€

2 Banys complets | AA.CC.

Cuina equipada i sortida galería
Sala-menjador sortida terrassa

Finestres alumini/mosquiteres
Assoleiat | Molt bones vistes
Situat en zona comercial
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• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa instal·ladora de gas 
autoritzada: fem instal·lacions de 
gas natural i propà, butlletins, 
manteniment i reparació 
multimarca de calderes. OFERTA 
CALDERA CONDENSACIÓ 
BAXIROCA VICTORIA de 24kw, 
baix consum de gas (fins un 30% 
d'estalvi), xemeneia i instal·lació 
inclosa per 1307€ o 12 mesos sense 
interessos 109€/mes. Demani el seu 
pressupost sense compromís!! Més 
productes de tractament d'aigua a 
la nostra nova web:
www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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

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

• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Realitzem neteges per 
desincrustar la calç de la seva 
caldera, escalfador, termo elèctric 
o instal·lació d'aigua. Fem servir 
bomba hidràulica a presió 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 
de tractament d'aigua a la nostra 
nova web: www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE OFRECE CHICA PARA 
CUIDAR A PERSONAS 
MAYORES, limpieza de escaleras, 
oficinas, ayudante de cocina, etc. 
Con experiencia y referencia.

Tel. 655 307 437
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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 
multimarca amb filtres per 85€ 
a l'any. OFERTA OSMOSIS 
HIDROWATER, model Nereo de 5 
etapes de filtrat, membrana 60gdp, 
post filtre i acumulador de 4l. 
Instal·lat per només 279€, amb l'IVA 
inclòs. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
de tractament d'aigua a la nostra 
nova web: www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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

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

Mobles a mida
Mobles de cuina

Manteniment i reformes
Portes - interior - exterior - blindades

Revestiments de fusta
Terres per a exterior d’IP

Persianes i mosquitereswww.puignou.com

639 330 150

PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

(contracta 4 petites crides i la 5a te la regalem!)
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De 241m2 construïts
D'una sola planta i urbà
Parcel·la de 40.000m2
Ampli menjador i cuina amb 
foc a terra
4 habitacions i 2 banys
Garatge i magatzem

PREU D'OFERTA

110.000€

Bonica

Masia!!!

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

95.000€

Fantàstica 

Casa!!!

CASA PUIGPELAT

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

123.000€

   Bonic

           
 Pis!!!

PIS CTRA. DEL PLA
Casa seminova de 167m2 
de l'any 2007
Ampli menjador i cuina
3 habitacions i 2 banys
Terrassa i balcó
Aire cond. i calefacció
Garatge per 2 cotxes i trast.
Exterior i assolellada
PREU ESPECIAL

190.000€

Esplèndida

Casa!!!

CASA ZONA CTRA. DEL PLA

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

PREU D'OFERTA

165.000€

Fantàstica

Inversió!!!

EDIFICI MURALLA ST. ANTONI
Casa de 250m2 urbana (2 
plantes)
2 amplis menj. i 2 cuines
6 habitacions (4 dobles) i 3 
banys complets
Piscina i barbacoa
Terreny de 450m2 
totalment vallada
PREU EXTRAORDINARI

135.000€

Esplèndid

Xalet!!!

XALET PLA DE SANTA MARIA

Pis de 197m2 d'alt standing
Ampli menjador amb accés 
a una terrassa de 18m2
Àmplia cuina
4 habitacions i 2 banys (1 
tipus suite)
Aire condicionat i calef.
Garatge al mateix edifici
PREU INCREÏBLE

210.000€

Magnífic

Pis!!!

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

125.000€

Magnífic

Pis!!!

PIS ZONA D'AUTOCARS

Casa de 165m2 reformada
Ampli menjador i cuina
5 habitacions i 2 banys
Pati d'uns 50m2
Calefacció i aire cond.
Terrassa i balcó
Garatge per 1 cotxe

PREU NEGOCIABLE

225.000€

Extraordinaria

Casa!!!

CASA A LA URB. EL FORNÀS
Pis renovat de 90m2
Ampli menjador i cuina amb 
accés a una terrassa
4 habitacions i bany amb 
peu de dutxa
Exterior i assolellat

PREU D'OFERTA

68.000€

Increïble

Pis!!!

PIS C/ MOSSÈN MARTÍ
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PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

(contracta 4 petites crides i la 5a te la regalem!)

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

XERRADES A L’ENTORN 
DEL CONVENT
Dimecres 24 a les 19h:
Aproximació a la història 
del convent del Carme, amb 
Francesc Murillo.
(Aforament limitat. Inscripcions al 
977600660 o bé a iev@iev.cat)

3, 10, 17 i 24 de març seguim amb 
les xerrades.

CINECLUB VALLS
Dijous 25 
a les 7 de la 
tarda.
(Sala d’Actes)

PATI DE SANT ROC
Fins el 7 de març:

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET A LA ZONA DE LA 
VERNEDA D'UNA SOLA PLANTA 
DE 80M2 dins d'una parcel·la 
de 13500m2, 2 habitacions, 1 
bany, cuina-menjador, garatge i 
magatzem, a 5 min. del poble de 
Valls.
Preu de venda 83.000€

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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA A LA URB. EL FORNÀS 
DE 160M2 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 225.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
climatizació domèstic i industrial 
i de canalització per conductes 
de fibra o xapa. OFERTA PER 
LIQUIDACIÓ FI DE TEMPORADA 
EN AIRE CONDICIONAT FUJITSU, 
nou model ASY25UIKP amb una 
potència de 2,4 KW, amb el nou 
gas refrigerant r32, baix consum 
elèctric (Classe A++), bomba de 
calor, preparat per mòdul wifi, el 
més silenciós amb només 22db, 
és el nou model. Aprofita aquesta 
oferta de pre temporada: preu 
instal·lat per només 867€ amb 
l'IVA inclòs, o finançant a un any 
sense interessos per 72€ al més. 
Demani el seu pressupost sense 
compromís!! Més productes de 
tractament d'aigua a la nostra nova 
web: www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• LLOGO PIS A VALLS, C/ 
11 DE SETEMBRE, ZONA LA 
VERNEDA, baixos, tot exterior, 
de 2 habitacions, moblat, 
electrodomèstics, amb 1 bany, una 
terrassa de aprox 60m2, bomba de 
calor i fred.

Tel. 628 564 689 / 655 918 561
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A VALLS, 
URB. ELS CALDERS. 144m2, 5 
habitacions, 2 banys i 800m2 de 
solar. 155.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TERRENY EN VENDA A LA 
CRTA. DE VALLS - PUIGPELAT. De 
10.951m2. 39.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ESTIC INTERESSAT EN 
COMPRAR UN ARMARI de 2 
portes (si pot ser amb mirall). Raó:

Tel. 618 774 519
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA PIS AL C/ DE LA 
CORT, de 2 habitacions amb 2 
splits d'A/C, tot reformat, amb 
mobles i electrodomèstics. Prohibit 
animals.

Preu: 495€/mes
Tel. 622 685 990 FINQUES AROMA 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN PÀRQUING TANCAT, 
TIPO BÓXER A VALLS. Zones 
parada d'autobusos, c/ Anselm 
Clavé. No dubtis en trucar i demanar 
informació! MOLT CÈNTRIC. 
Preu: 24.000€ Negociables
Tel. 622 685 990 FINQUES AROMA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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www.sugranyes.com / info@sugranyes.com 

ANGLÈS INICIAL A1 (SSCE01)
150h

OPERACIONS BÀSIQUES DE 
RESTAURANT I BAR (HOTR0208)

210h + 80h pràctiques 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA (FCOI02)
25h

C/ del tren, 4  -  Valls  - 977 600 321 - 678 329 818 -  formem.cat
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VALLS PIS IMPECABLE, 50m2, Passeig 
de l'Estació, 3 hab., 1 bany, cuina, safareig i 

terrassa/balcó. Preu 85.900€

VILABELLA CASA  de poble amb molt 
d'encant. Reformada. Per entrar a viure-hi! 

Preu 119.900€

ALT CAMP XALET 4 habitacions, piscina, 
barbacoa. Sala amb llar de foc. Finca 4000m2.

Preu 123.800€

EL CATLLAR, Mas Vilet Mag. xalet 
d'una planta amb parcel·la cantonera de 

850m2. Preu 215.000€

VALLS  PIS de 3 habitacions, 1 bany, vistes, 
assolejat i inversió o vivenda.

40.700€

TENS UNA CASA DE 
POBLE, MASIA O 

FINCA AMB MASET 
PER VENDRE? TENIM 

CLIENTS ESTRANGERS. 
TRUCAN'S I 

T'INFORMEM!!
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VILALLONGA-PIS EN VENDA 
OPORTUNITAT BANCÀRIA
95m2, 3 habitacions, 2 banys i 
exterior.

70.500€

VALLS-PIS I PÀRQUING EN 
VENDA
100m2, 3 habitacions, 2 banys, 
balcó i ascensor.

180.000€

MAS DEL PLATA-CASA EN 
VENDA
202m2, 3 habitacions, 2 banys, 
piscina i jardí.

175.000€

VALLS-PIS I PÀRQUING 
EN VENDA OPORTUNITAT 
BANCÀRIA
118m2, 4 habitacions, 2 banys i 
ascensor.
180.000€

VALLS-CASA EN VENDA

200m2, 4 habitacions, 2 banys, 
piscina i 5.000m2 de solar.

220.000€

VALLS-CASA UNIFAMILIAR 
EN VENDA
636m2, 7 habitacions, 2 banys, 
terrassa, pati i ascensor.

300.000€
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FAMÍLIES TÒXIQUES
Hi ha persones amb les que ens hi 
sentim bé però n’hi ha d’altres que ens 
provoquen malestar i hi ha problemes 
de comunicació constants.  Aquests 
darrers tipus de vincles, tenen sortida 
fàcil: podem crear distància amb ells, ja 
que l’amistat sempre és opcional.
La solució no és tant fàcil quan una 
d’aquestes persones és algú  del nostre 
cercle més íntim i familiar. Se’ns ha 
dit que la família no la podem escollir 
però no sempre les relacions amb la 
família són idíl·liques.  Hi ha casos en 
que algun membre de la família crea 
patrons disfuncionals de comportament 
o desvirtua els rols existents a la relació. 
L’entorn que es crea està mancat de 
respecte o confiança i sorgeix un 
ambient de repressió i xantatge.
Els patrons més habituals que ens 
poden fer sospitar que estem immersos 
en algun tipus de  relació familiar  poc 
sana són:
• Dificultats de comunicació.
• Incongruències.
• Manipulació emocional. Per 
aconseguir l’afecte es recorre al 
xantatge o l’engany.
• Distanciament emocional. Manca de 
profunditat a les relacions. 
• Conflictes i malentesos constants. 
Existència de manca de respecte i 
violència, que no cal que sigui física, 
sinó verbal.
• Rols familiars inadaptats.
• Exigència i crítica constant. 
• Excés de control. 

Les conseqüències de mantenir aquests 
tipus de relacions a la nostra vida poden 
ser:
• Sentiments elevats de soledat. 
• Ansietat i depressió.
• Manca d’autoestima. 
• Sentiment de culpabilitat.

El primer pas per solucionar-ho es 
adonar-se del problema. Hem de tenir 
en compte que si la situació no es pot 
canviar, ens continua creant malestar 
i volem millorar la nostra qualitat 
de vida, crear distància pot acabar 
esdevenint la única via d’escapament.
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LUMBÀLGIA

CERVICÀLGIA

MIGRANYA

DOLOR 
ARTICULAR

REEDUCACIÓ 
POSTURAL

AFECCIONS 
DIGESTIVES

RESTRICCIÓ 
RESPIRATÒRIA

ESTRÈS

BLOQUEIG 
EMOCIONAL

"TRACTAMENTS 
AMB ORIENTACIÓ 

HOLÍSTICA 
I MIRADA 

SISTÈMICA"

Disminueix el teu dolor físic provocat per l’estrès de la covid-19.
La crisi del coronavirus ha provocat un daltabaix en les nostres rutines diàries, 
impedint una pràctica regular de l’activitat física i laboral, tal com ho fèiem abans.
Aquestes restriccions sumades a la por als contagis, les notícies, la incertesa i 
especialment l’estrès del treballadors més exposats en el entorn laboral (comerços, 
sanitaris, atenció als clients) fan que el nostre sistema nerviós es mantingui 
permanent en estat d’alerta. 
Concretament hi ha una hIperexcitació del sistema simpàtic, i això provoca d’una 
manera no del tot conscient una tensió muscular constant, canvis en la nostra 
respiració, alteracions en la digestió, un son més lleuger i menys reparador, 
desajust de la tensió arterial i altres símptomes variats.
Amb l’osteopatia bioenergètica i craneosacral es pot actuar sobre aquesta tensió 
i estimulació del sistema nerviós, relaxant les membranes i ajudar els diversos 
òrgans implicats a restablir una mobilitat més normalitzada.
El treball corporal amb la tècnica de TRE (“tension and trauma releasing exercises”) 
ajuda a alliberar la tensió profunda acumulada en el cos per mitjà del mecanisme 
natural del cos, el tremolor neurogènic, actuant primer en la musculatura i de 
forma solidària en el sistema nerviós, amb la qual cosa s’aconsegueix millorar tots 
els símptomes abans esmentats.
No esperis que els símptomes es converteixin en problemes i cuida del teu cos en 
els moments més difícils.

Pep Ferré Solé
fisioterapeuta, osteòpata i facilitador de TRE

(únic facilitador certificat a la província de Tarragona).

LES GRALLES - 13
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PETITES

CRIDES

TEATRE

"UNA ALTRA ESTRENA"
21 de FEBRER a les 18:30 h

C/ Enric Benet, 6
Preu: 7€ els socis/es i 10€ els NO socis/es
Lloc de venda d'entrades: A la plataforma 
"Entrapolis" i a taquilla una hora abans.

• XALET DE 130M2 SEMINOU A 
L'URBANITZACIÓ BOGATELL DE 
VALLMOLL, gran menjador, àmplia 
cuina, 4 habitacions, 2 banys 
complets, garatge-traster, piscina, 
ampli jardí, terreny de 13000m2.
Preu de 130.000€

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS DE 90M2 REFORMAT AL 
CARRER MOSSÈN MARTÍ, 4 
habitacions, 1 bany amb peu de 
dutxa, ampli menjador i cuina, 
àmplia terrassa, exterior i assolellat 
el menjador i la cuina.
Preu de venda 68.000€

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de 
tuberías, depósitos, inundaciones... 
Interesados llamar al:

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

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 els nostres 
equips d'Osmosi no carregui amb 
pesades ampolles d'aigua, també 
fem reparació i manteniment 
multimarca OFERTA OSMOSIS 
GENÈRICA MONWATER, model 
ideal RO de 5 etapes de filtrat, 
membrana 75gdp, post filtre i 
filtres i filtres americans. Instal·lat 
per només 279€, amb l'IVA inclòs. 
OFERTA OSMOSIS COMPACTA 
MONWATER, model klara de 5 
etapes de filtrat, post filtre sistema 
anti fuites aqua-stop i dipòsit 
incorporat, ideal per espais reduïts. 
Instal·lat per només 376€, amb l'IVA 
inclòs. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
de tractament d'aigua a la nostra 
nova web: www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

DE PLÀSTIC

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat
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• CASA SEMINOVA DE L'ANY 
2007 A LA CRTA. DEL PLA, de 
163m2, 3 habitacions, 2 banys, 
àmplia cuina i menjador, aire 
condicionat, pati i balcó, garatge 
per 2 cotxes grans.
Preu de venda de 190.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 125.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  LIMPIEZAS CON EFECTIVIDAD. 
Servicios al hogar, oficinas, locales, 
cristales, comunidades y pàrquings. 
Abrillantador.

Tel. 610 610 516
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRO MASIA O CASA DE 
CAMP amb molt de terreny. Si pot 
ser, habitable. Pago comptat.

Tel. 934 109 959
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
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 onclouen el anàlisis de 
combustió i el certificat de revisió 
preventiva obligatòria segons el 
reglament de tèrmiques. Demani el 
seu pressupost sense compromís!! 
Més productes de tractament 
d'aigua a la nostra nova web: 
www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN PARCEL·LA AL MAS 
DEL PLATA. Totalment plana. Preu 
negociable. Interessats truqueu al:

Tel. 619 126 111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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El nostre centre consta d’instal·lacions segures i 
còmodes per a tots els nostres alumnes i professors.

De la mateix manera, garantim que l’estudiant 
parlarà en l’idioma que aprèn gràcies al nostre 
mètode comunicatiu COMMUNICATIVE APPROACH 
i natural, és a dir, des del primer dia de classe ens 
comuniquem parlant en anglès o en l’idioma que 
l’alumne està estudiant.

A THE ENGLISH CREW comptem amb PROFESSORS QUALIFICATS.
La millor manera d’iniciar-te en un idioma és a través de professors natius o ben qualificats. 
Tots els nostres professors estan qualificats amb una titulació que els acredita per donar les 
classes.

El nostre centre, THE ENGLISH CREW, és part també del GEIC.
(Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya).

La gramàtica és important i, sense gramàtica, una llengua no es pot aconseguir. Per això sabem 
que és imprescindible i la treballem de forma pràctica.

També s’aprèn jugant i per aquest motiu les nostres classes, especialment les dels més petits, 
són lúdiques i divertides. Som conscients que els nens aprenen més i millor quan estan alegres 
i tot s’interioritza millor amb diversió.
Les nostres classes estan dissenyades per millorar l’expressió oral (conversa), ja que és una de 
les habilitats principals per viure a la vida real!

Prepara’t per parlar ja els idiomes que vulguis,
evoluciona i desenvolupa’l amb el nostre suport.

La nova acadèmia The English Crew està situada
al carrer Avenir núm. 8, baixos de Valls.
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DIETES I  ACUPUNTURA I  AURICULOPUNTURA
REFLEXOTERÀPIA PODAL I  KINESIOLOGIA

DETOX A LA PRIMAVERA
S'acosta la primavera i els nostres cossos 
comencen a notar els seus efectes. 
Cansament, apatia, falta de vitalitat… Et 
sents així? Doncs et recomanem uns petits 
canvis a la teva dieta, com prendre infusions 
depuratives o uns bons batuts matinals. 
Hem d’eliminar totes les toxines i els 
aliments pesats acumulats de tot l’hivern.

Aquí van alguns consells:
Veu força aigua, fes una mica d’exercici, 
camina cada dia mitja hora, elimina de la 
teva dieta els aliments amb greixos durant 
dos o tres dies, menja o veu força fruita 
fresca de temporada, fes caldos de verdures 
i incorpora infusions d’herbes hepàtiques 
(card marià, boldo, fumària, dent de lleó…).

I pel matí, una idea de recepta perquè 
l’incorporis al teu esmorzar: Batut de 
pastanagues i remolatxa: 8 pastanagues, 
1 remolatxa i 1 tija d’api. Pela i pica les 
pastanagues a rodanxes fines. Trosseja 
també la remolatxa i l’api i ajunta tots els 
ingredients en una liquadora. Perquè aquest 
batut depuratiu faci efecte, pren-lo tot just 
acabat de fer.

                                  Article by Pilar Ferré



LES GRALLES - 19

La seva
comunitat,

en bones
mans!

REVISEM i REBAIXEM TOTS ELS 
COSTOS DE LA SEVA COMUNITAT!

MÀXIM RIGOR AMB LA  MOROSITAT:
SOM ADVOCATS!
GESTIÓ TRANSPARENT I D’ACORD
AMB LA LEGALITAT!

Obsequi d’un
 xec regal de 

Cistelleria ROCA, 
per valor de 15€

 a cada propietari*, 
d’una comunitat 

nova a administrar!

1
2
3

FINQUES ALT CAMP  C. Vallvera,15  Valls 
   977 61 43 43  info@finquesaltcamp.com

Oferta vàlida 
per comunitats 
que lliurin acta 
de nomenament 
d’administrador 
abans del 
15 de març 
de 2021.

Visiti www.finquesaltcamp.com

ADMINISTRACIÓ de COMUNITATS
de PROPIETARIS
Demani pressupost sense compromís!
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PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

(contracta 4 petites crides i la 5a te la regalem!)

RECEPTES
DE CUINA

express

ARRÒS AMB 
ESPINACS I OU

Ingredients 4p.:
- 240 g d’arròs
- 4 ous mitjans
- 2 grans d’all
- 1 ceba petita
- 200 g d’espinacs
- 100 g de cansalada viada
- 25 g de pinyons
- 25 g de panses
- Un raig d’oli d’oliva

Elaboració:
1. Cou l’arròs uns 15 minuts, tapat, 
amb el doble de quantitat d’aigua 
que d’arròs. Deixa-ho reposar.

2. Posa a escalfar dos litres d’aigua 
amb un raig de vinagre i sal. Quan 
ja bulli, fes un remolí amb una 
vareta al centre de l’olla i tira-hi un 
ou sense la closca. Cuina’l durant 2 
o 3 minuts i retira’l amb cura, fent 
servir una escumadora. Repeteix 
l’operació amb els quatre ous, un 
per un.

3. En una paella amb oli d’oliva, 
daura la ceba i els alls, afegeix-
hi la cansalada viada i salta-la 
durant un parellde minuts a foc 
mitjà. Després tira-hi els espinacs, 
salpebre-ho i cuina-ho tot junt uns 
minuts més.

4. Afegeix l’arròs a la paella 
juntament amb la verdura i la 
cansalada viada i, per acabar, 
incorpora els pinyons i les panses. 
Cuina-ho tot junt uns minuts a foc 
baix, fins que els sabors s’integrin. 
Serveix-ho en racions individuals 
amb un ou escalfat al damunt.

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

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa instal·ladora de gas 
autoritzada: fem instal·lacions de 
gas natural i propà, butlletins, 
manteniment i reparació multimarca 
de calderes. OFERTA CALDERA 
CONDENSACIÓ FONDITAL 
MINORCA de 24 kw, baix consum 
de gas (fins un 30% d'estalvi), 
compacta, només 250mm de 
profunditat, classe 6 en emissions 
de NOx, pantalla de control 
LCD, intercanviador en alumini, 
xemeneia i instal·lació inclosa de 
1162€ o 12 mesos sense interessos 
97€/mes. Nou horari d'atenció 
al client, a VALLS: Ctra. del Pla 
nº 29, de dilluns a divendres 
matins de 10 a 13h i de dilluns 
a dimecres per les tardes de 17 
a 19h, a Cunit: PG MARÍTIM nº1 
divendres i dissabtes amb visita 
concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA BOX ZONA ESTACIÓ 
D'AUTOBUSOS DE VALLS. 
Interessats trucar al:

Tel. 977 609 393
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• S'OFEREIX CUIDADORA, 
persones o infants, en règim intern 
o hores, amb referències. Preu a 
convenir. 

Tel. 698 544 186
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• HOME STAGING. Millora la 
venda o el lloguer de la teva 
vivenda amb una intervenció de 
Home Staging. Disseny, relooking, 
muntatge, reportatge fotogràfic 
professional i plànol comercial. 
Decoradora Home Stager.

Tel. 622 115 317
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA A MONTBLANC, 
OPORTUNITAT BANCÀRIA. 
112m2, 3 habitacions, 2 banys, 
terrassa i piscina comunitària.
110.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• PER DEMANDA DELS NOSTRES 
CLIENTS sol·licitem pisos en 
venda a Valls, preferiblament amb 
pàrquing.

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET EN VENDA AL PLA 
DE SANTA MARIA. 180m2, 4 
habitacions, 2 banys, terrassa i jardí 
amb barbacoa. 185.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CHICA CON BUENAS 
REFERENCIAS busca trabajo 
cuidando personas mayores y 
niños.

Tel. 602 615 105
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Dacia recomienda dacia.es

5años de
garantía

o 100.000 km*

AF_5878_media_página_132x100_Duster.indd   1 8/2/21   10:36
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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. 
REBAIXAT!!

Vingui a veure'ns i informi's!

105.000€

60.000€

CASA
EN VENDA

CASA reformada. Distribuïda en tres 
plantes. Planta baixa amb entrada, 
aseo i soterrani. Primera 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

63.000€

CASA
EN VENDA

CASA composta de planta baixa, 
tres plantes altes, golfes i terrat. 
Assolellada i lluminosa. Excel·lents 
vistes a la Plaça Sant Francesc. 
Menjador, sala, tres habitacions, 1 
bany complet, galeria i terrassa.

PIS
EN LLOGUER

PIS  al centre de Valls, amb molt 
d'encant, totalment reformat. Consta 
de dues plantes, amb cuina i gran 
sala-menjador i 1 aseo, i una altra 
planta amb sala dormitori molt 
àmplia i 1 aseo. Cuina totalment 
equipada. Molt lluminós.

350€
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PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

(contracta 4 petites crides i la 5a te la regalem!)

EXPERIMENTS
EN LA NIT

Tornava a la Facultat de 
Medicina de Valsona. Quan 
preguntava pel dr. Hurgarst, 
atemorits,  em deien que la 
seva casa s'havia cremat i 
ell era tancat a un manicomi. 
El dr. Forns em convidava al 
seu despatx per explicar-me 
què havia passat. Hungarst 
realitzava abominables 
experiments amb els morts a 
l'hospital i a casa seva. Forn 
va ser el testimoni d'aquella 
terrible prova. Hungarst 
aplicà electricitat i ones 
magnètiques sobre el mort 
en un aparell similar als tubs 
de resonàncies magnètiques. 
Aleshores el motor es carregà 
massa i explotà. Fugiren de 
casa seva, però Forns sempre 
recordà les paraules del mort.
-Treieu-me els cables del meu 
cap! -exclamava espantat-. 
Treieu-me d'aquest tub.
Ara diuen que el mort reviscut 
es passeja per la ciutat com 
un habitant més.

Xavier Parera Gutiérrez

ES VEN Nissan JUKE 14.000 Km., 115CV, gasolina, 
5 portes, canvi manual, color 
negre, matriculat el desembre 
del 2017. Es troba en perfecte 
estat, s’ha utilitzat molt poc i 
sempre guardat dins de garatge, 
es pot considerar com nou.
De particular a particular, cost 
gestora canvi documentació a 
càrrec del comprador. Interessats 
truqueu al:

629 755 647

DE PLÀSTIC

• PIS SEMINOU DE L'ANY 2007 
DE 240M2 a la millor zona del 
poble de Valls, 4 habitacions, 3 
banys, aire condicionat-calef., 
terrat de 25m2, pàrquing i traster 
40m2, exterior i assolellat.
Preu de venda de 220.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS DE 110M2 A LA URB. EL 
FORNÀS, AL CARRER CASTELLS, 
3 habitacions,2 banys complets, 
gran menjador i cuina, exterior 
i assolellat amb ampli balcó i 
garatge.
Preu de venda 110.000€
Urgeix vendre!!

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• BUSCO CASA AMB TERRENY, 
restaurada o per restaurar.

Tel. 933 214 852
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• CASA EN VENTA EL FORNÀS, 
excel·lent ubicació, 5 habitacions, 
menjador, porxat amb llar de foc, 
golfes-solàrium amb placa solar
PREU: 210.000€ 
(preu no negociable)

Tel. 649 458 571
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• MULTISERVEI ALT CAMP SL. Més 
de 10 anys al seu servei ens avalen, 
el nostre lema "qualitat al millor 
preu". Empresa especialitzada en 
climatització domèstic i industrial i 
calefacció hidràulica per radiador 
i terra radiant treballem el tub de 
coure i multicapa. OFERTA EN 
CALEFACCIÓ PER A PIS DE 60M2: 
inclou 6 radiadors d'alumini amb 
tub multicapa grapes de fibra, 
valvuleria Orkli, 55 elements de 
calefacció amb 10 anys de garantia 
i certificat d'instal·lació tèrmica, 
per 2093€ amb mà d'obra i l'IVA 
inclòs, la caldera no està inclosa 
en el preu. Tenim calderes de gas, 
des de 1160€ preu final tot inclòs.
Demani el seu pressupost sense 
compromís!! Més productes de 
tractament d'aigua a la nostra nova 
web: www.multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET A LA ZONA DE 
FONTSCALDES DE 241M2, 4 
habitacions, 2 banys, cuina àmplia 
amb eixida, ampli menjador, 
terreny de 4 hectàrees. Amb bones 
vistes.
Preu de venda 112.000€
Urgeix vendre!!

Tel 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS AL PASSEIG DE L'ESTACIÓ 
DE 197M2 de 5 habitacions i 2 
banys complets, menjador ampli 
amb accés a una terrassa de 15m2 i 
garatge, exterior i assolellat.
Preu de venda de 210.000€

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

Tel. 669 774 855
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA DE 724M2 AMB 
PERFECTA ESTAT I BEN SITUADA 
que té un local comercial de 
184m2, tres pisos llogats grans i un 
de buit molt gran de 126m2, amb 
total son 4 pisos i un local.
Preu de 165.000€
Urgeix vendre!!

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

• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. OFERTA PER LIQUIDACIÓ 
FI DE TEMPORADA EN AIRE 
CONDICIONAT LG, nou model 
amb una potència de 2150 
Frigories, amb el nou gas 
refrigerant r32, baix consum 
elèctric (Classe A++), bomba de 
calor i wifi, la millor opció qualitat-
preu. Aprofita aquesta oferta de fi 
de temporada: preu instal·lat per 
només 808€ amb l'IVA inclòs, o 
finançant a un any sense interessos 
per 67€/mes. Demani el seu 
pressupost sense compromís!! Més 
productes de tractament d'aigua 
a la nostra nova web: www.
multiservei.cat
Nou horari d'atenció al client, 
a VALLS: Ctra. del Pla nº 29, de 
dilluns a divendres matins de 10 
a 13h i de dilluns a dimecres per 
les tardes de 17 a 19h, a Cunit: 
PG MARÍTIM nº1 divendres i 
dissabtes amb visita concertada.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

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

PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

(contracta 4 petites crides i la 5a te la regalem!)
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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€
CASA - EL FORNÀS
4 habitacions, golfa, garatge per 1 cotxe i jardí.

75.000€185.000€
206.000€VENDA 129.000€

PIS AL SOLÀRIUM - VALLS
4 habitacions, 2 banys, cuina amb eixida, menjador 
amb terrassa, ascensor, calefacció i exterior. 
Pàrquing al mateix edifici inclòs.

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

VENDA
PIS - EL PLA DE SANTA MARIA
107m2, 3 habitacions, 2 banys, ampli menjador, 
terrassa. Possibilitat de lloguer amb opció de 
compra.

135.000€VENDA

VENDA 165.000€

DÚPLEX - CENTRE DE VALLS
97m2, diàfan, 2 banys, cuina equipada. 
Exterior.

LLOGUER 350€/mes VENDA 165.000€

CASA - ZONA MERCADONA
2 plantes, 4 habitacions, 2 banys, 
calefacció, pati devanter i posterior. 
Molt bona ubicació.

LLOGUER PREU A CONSULTAR VENDA 165.000€

PIS - ZONA AUTOBUSOS
2 habitacions, 1 bany, ascensor, 
calefacció, aire condicionat, moblat, 
comunitat inclosa i bóxer a l’edifici.

LLOGUER 600€/mes
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         guia de

      PROFESSIONALS
EBENISTERIA · FUSTERIA                                                    

FLORISTERIA · JARDINERIA

ESTÈTICA · SALUT

SEGUEIX-NOS 

A L'INSTAGRAM 

DE LES 

GRALLES!!!

FINQUES
977 600 888

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

www. f i nquessomn is . com

IMMOBILIÀRIES

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

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

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

ADVOCATS SERVEIS                                                                            

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

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

Mental Coach
Reprograma la teva ment

Jordi Balasch - 616 722 620

DECORACIÓ · INTERIORS

COACH SERVICE

AULES D’ENSENYAMENT                                                                            
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         guia de

      PROFESSIONALS

JOIERIA · RELLOTGERIA

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

MENJAR PER A EMPORTAR

INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT

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

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

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

SERVEIS INFORMÀTICS

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

PERRUQUERIES

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

VETERINARIS

SERVEIS DE NETEJA
SERRALLERIA

ALUMINIS

TENDALS

TALLERS 
MECÀNICS

TAXIS · 
TRANSPORTS
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ACTIVITATSValls

Telf: Gratuït 24 h 
900 231 132

FARMÀCIES de GUÀRDIA 
VALLS

DIVENDRES  19 A. MIQUEL
P. PATI, 9 - TEL. 977 60 06 06

DISSABTE 20 CONSOL RULL
LA CORT, 26- TEL. 977 61 25 17

DIUMENGE 21 SERÓ
CASTELLS, 55 - TEL. 977 60 88 42

 DILLUNS 22 VISCASILLAS
PEIXATERIA, 9 - TEL. 977 60 04 90

DIMARTS 23 CLIMENT
ANSELM CLAVÉ, 32 - TEL. 977 60 07 63

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

DIJOUS 25 ELENA PÉREZ
VALLVERA, 13 - TEL. 977 60 93 70

DIVENDRES 26 FERRÚS
ALT CAMP, 23 - TEL. 977 89 46 54

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

Sérvulo Casado López. Ha 
mort a l’edat de 70 anys. El 
seu funeral va ser a Valls.

Maria Segovia Ayllon. Ha 
mort a l’edat de 88 anys. El 
seu funeral va ser a La Selva 
del Camp.

Mª Ángeles Gaudes Elías. 
Ha mort a l’edat de 66 anys. 
El seu funeral va ser a Salou.

Neus Mercadé Socias. Ha 
mort a l’edat de 94 anys. El 
seu funeral va ser a La Riera 
de Gaià.
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VENDA / VENTA / SALE

LLOGUER / ALQUILER / RENT

  

 

 

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

Pis a VALLS /  C. Sant Francesc

MOBLAT. 2 habitacions i 1 bany. 
Per entrar-hi a viure. 480 €.

    

Local a VALLS /  C. Mossèn Martí

Distribuït en diferents estances:
recepció, despatx, sala diàfana, 
lavabos i arxiu. 350 €.

Pis a VALLS /  Pg.  Estació

MOBLAT. 4 habitacions i 2 banys. 
Gran balcó. 490 €.

Oficina a VALLS /  Font 
de la Manxa, Banc de Valls

OBRAT. 62 m2. Excel·lents acabats. 
Amb vistes a la Font de la Manxa. 
Pàrquings en el mateix edi�ci. 

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 €.    

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

Párquings  a VALLS /  
C. Abat Eixamus /  C.Escorxador

CÈNTRICS. 
Consultar preu.

100 m2, 4 habitacions i 2 banys. 
Calefacció i aire condicionat. Possibilitat 
pàrquing en el mateix edi�ci. 108.000€.

Pis a VALLS /
  C. Germans Sant Gabriel

IDEAL INVERSORS. Rendibilitat actual 
4,5 %. Exterior, 3 habitacions i 2 banys. 
Calefacció i aire condicionat. 135.000 €.

Pis a VALLS / C. del Tren -Panoràmic

Local a VALLS / C. Carles Cardó 

109 m2 i 1 bany. Distribuït en 
diferents estances.  375 €.


