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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

CLÍNICA DENTAL
RAMON I MONTSERRAT

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

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

43800 VALLS

NÚRIA CLOFENT I PRATS
ODONTÒLOGA - Núm. col. 2939

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

Xiquets de Valls, 7  -  VALLS

Tel. 977 60 29 37

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

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

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

Tel. 977 61 38 88

www.cosequilibri.com
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La immobiliària de referència 
a Valls i comarca.

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

Truqui’ns i l’informarem

info@finquesaltcamp.com

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

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

Valls

Vila-seca

C. Vallvera, 15 baixos / 977 61 43 43

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

Té un pis 
per llogar?

Agent de la propietat 
immobiliària nº 927

Administrador
de finques nº 627 977 61 43 43

VENDA

VALLS

VENDA

VENDA

Masia amb llum i pou 
Finca 9.400 m² | casa 80 m²

99.000€

3 h. | Bany | Sala | Llar de foc
Porxo | Pou | Arbres fruiters

Pis molt lluminós
90 m² | 3h. | Bany complet 

60.000€

Sala-menjador amb balcó

PUIGPELAT
Xalet de luxe amb piscina

290.000€
VENDA

VENDAVALLS
Local a El Formàs 
116 m² | Cantoner 

73.000€

Pre-instal·lació sortida fums
Qualsevol negoci o habitatge

VENDA

Cuina moblada amb galería

293 m² | 3h. dbls. | 4 Banys
Cuina | 2 Sales | Gimnàs | PK
Piscina | Disseny i tecnología

VENDA

Sala-menjador | Pati interior

Pis amb Pati, PK i tratser
59 m² | Planta baixa | 2h. 

Bany complet | Traster | PK 

84.000€
EL PLA DE 
STA. MARIA

VALLS

VENDA

VALLS

Pàrquing de 12 m²  

2.800€

Situat planta 2ª 
A prop zona centre

Plaça d’aparcament
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PETITES

CRIDES
• PIS REFORMAT A LA ZONA 
DEL CENTRE, de 3 habitacions i 
1 bany complet, menjador ampli 
amb accés a un balcó, cuina àmplia 
i renovada, exterior i assolellat.
Preu de venda 55.000

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
tractament d'aigua: amb el nostre 
equip d'Osmosi no carregui amb 
pesades ampolles d'aigua, també 
fem reparació i manteniment multi 
marca des de 70€ l'any. OFERTA 
OSMOSIS HIDROWATER, model 
Nereo de 5 etapes de filtrat, 
membrana 50gdp, post filtre i 
filtres genèrics, dipòsit de 4 galons. 
Instal·lat per només 273€, amb l'IVA 
inclòs. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de 
tuberías, depósitos, inundaciones... 
Interesados llamar al:

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

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

Tel 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN PARCEL·LA AL MAS 
DEL PLATA. Totalment plana. Preu 
negociable. Interessats truqueu al:

Tel. 619 126 111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA A VALLS, EL 
FORNÀS. 85m2, 3 habitacions, 2 
banys i balcó.
Preu de 120.000€

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

L'HORÒSCOP DE LA SETMANA

Mostrar interès per les persones 
t'ajudarà a descarregar l'excés 
d'energia, podràs evitar conflictes 
i et sentiràs més relaxat.

Si deixes la porta oberta a l'amor, 
podria entrar una persona una 
mica peculiar, que aportarà a la 
teva vida una nota de ficció.

Les teves paraules poden ser 
mal interpretades, així que vigila 
amb el que dius. Calcula bé, 
abans de començar a parlar.

Si estàs començant a tenir 
sentiments per una persona, 
és millor que frenis, perquè no 
és la persona indicada per a tu.

És el moment perfecte per obrir 
una via de diàleg que t'ajudi a 
millorar la comunicació amb la 
teva parella.

Sembla que disposaràs de poc temps 
lliure per portar a terme les activitats 
que et venen de gust i et veuràs amb 
l'obligació de fer el que et manen.

Obre els ulls i les orelles als 
esdeveniments del teu voltant, 
les persones del teu entorn 
s'han obstinat a fer-te saber que 
ets molt important per a ells.

No et sentis culpable per allò 
que ja has fet, només pensa 

que no ho has de tornar a fer. 
Oblida els errors.

S'obren noves portes en el 
sector laboral. Venen canvis 

molt bons, aprofita'ls. No 
pensis que no en seràs capaç.

És possible que una persona 
del teu voltant pensi que et 
mereixes un premi i estigui 

disposat a concedir-te'l. 

L'únic que has de fer per 
augmentar la teva autoestima és 

tenir la capacitat per adonar-te 
de quines són les teves virtuts.

Potser la forma que tens 
d'enfrontar-te a la vida serà 
aquesta setmana poc idònia 
per arribar als teus objectius.

• DESGUACE VALLS. GESTOR 
DE RESIDUS N.E-444/97. 
PRODUCTOR P-25440.1. 
Recollida de vehicles a domicili. 
Tramitem la baixa definitiva del 
seu vehicle al moment. Som a la 
Ctra. de Barcelona s/n de valls. 
Horari de dilluns a divendres de 9 
a 13h i de 15 a 19h. Dissabtes de 
10 a 13h. Interesados llamar al:
              Tel. 977 604 947
          catv@mercars.com
           www.mercars.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa instal·ladora de gas 
autoritzada: fem instal·lacions 
de gas natural i propà, butlletins 
i reparació multi marca de 
calderes. OFERTA CALDERA 
CONDENSACIÓ BAXIROCA 
VICTORIA de 24kw, baix consum 
de gas (fins un 30% d'estalvi), 
xemeneia i instal·lació inclosa 
per 1278€ o 12 mesos sense 
interessos107€/mes.
Demani el seu pressupost sense 
compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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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

128.000€

Magnífic

Pis!!!

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

PREU D'OFERTA

112.000€

Bonica

Masia!!!

MASIA A FONTSCALDES

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

125.000€

   Bonic

           
 Pis!!!

PIS CTRA. DEL PLA

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

110.000€

Increïble

           
Preu!!!

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

95.000€

Fantàstica 

Casa!!!

CASA PUIGPELAT

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

PREU NEGOCIABLE

160.000€

Fantàstica

Inversió!!!

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

130.000€

Increïble

Xalet!!!

XALET URB. BOGATELL

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

45.000€

Ideal

Inversió!!!

LOCAL COMERCIAL AL PATI

Pis seminou de l'any 2007
Menjador ampli amb accés 
a un balcó
4 habitacions i 2 banys c.
Garatge per un cotxe gran
Aire condicionat i calef.
Exterior i assolellat

PREU D'OFERTA

172.000€

Fantàstic

Pis!!!

PIS CARRER DEL TEATRE

Casa de 130m2 amb dues 
plantes
2 cuines d'hivern i d'estiu
Menjador ampli
4 habitacions dobles
Ampli balcó, terrassa i pati
2 banys complets
Exterior i assolellada
PREU EXTRAORDINARI

123.000€

Esplèndida 

Casa!!!

CASA URB. COLLA VELLA
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• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• 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)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• OFICIAL DE PERRUQUERIA 
S'OFEREIX UNA VACANT 
ESTABLE D'OFICIAL DE 1A a Rosa  
Estrada Perruqueria ecològica, El 
Pla de santa Maria. Experiència 
mínima de 5 anys. Característiques 
personals: alegre i decidida que 
sàpiga fer equip i que tingui il·lusió 
per la professió. Jornada completa 
de dimarts a dissabte. Interessats 
podeu enviar el vostre currículum a:
perruqueria_rosaestrada@hotmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• BUSCO PERSONA TRANQUILA 
PARA COMPARTIR PISO con 
terraza privada, suministros 
incluidos, en Valls. Muy soleado y 
zona tranquila. 
Precio 250€/mes

Tel. 667 945 060
TARKASH8@GMAIL.COM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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PETITES

CRIDES

SALA SANT ROC
Fins el 24 de gener:

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

CINECLUB VALLS
Dijous 21 a les 19h:
LA VIRGEN DE AGOSTO de 
Jonás Trueba. (125’durada)

Sala d’Actes IEV

Presentació el 22 de gener a 
Rodonyà de l’article d’Isidre 
Pastor “Cent anys de funció 

social del Castell de Rodonyà. 
De residència senyorial a 

equipament municipal” 
inclós a la revista QV 77.

CINEMA

"SENTIMENTAL"
17 de GENER a les 18:45 h

• COMPREM NANCYS, 
MADELMANS, TENTE, 
SCALEXTRIC, PLAYMOBIL, 
GEYPERMANS I IBERTRAN.
Antiguetats Pubill al:
Tel. 649 481 445
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA AL PLA 
DE SANTA MARIA DE 250M2, 
5 habitacions dobles, 2 banys 
complets, àmplia cuina, menjador 
espaiós, pati, assolellat i exterior.
Preu de venda 63.000€

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

Tel. 638 27 85 46w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• BUIDEM PISOS, LOCALS, 
TRASTER, MASOS I TOT TIPUS 
D'IMMOBLES. Comprem objectes 
antics, llibres, joguines, cromos, 
mobles, etc.
Trucar - Antiguetats Pubill al:

Tel. 649 481 445
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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VALLS-CASA ADOSADA 
EN VENDA
324m2, 4 habitacions, 3 banys, 
jardí i terrassa.

420.000€

VALLS-CASA UNIFAMILIAR
EN VENDA
179m2, 7 habitacions, 2 banys, 
pati, terrassa i ascensor.

300.000€

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

180.000€

NULLES-CASA ADOSADA 
EN VENDA
132m2, 4 habitacions, 2 banys, 
terrassa i pati.

140.000€

VALLS-PIS I PÀRQUING
OPORTUNITAT BANCÀRIA
EN VENDA
118m2, 4 habitacions, 2 banys, 
balcó i ascensor.
PREU A CONSULTAR

MONTBLANC-PIS EN VENDA
85m2, 3 habitacions, 1 bany i 
exterior.

91.000€
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ES NECESSITA OFICIAL DE 1a.
PER FABRICACIÓ DE PORTES,

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT INDUSTRIAL.
AMB EXPERIÈNCIA.

INTERESSATS ENVIAR CURRÍCULUM PER WHASTP:

677 50 30 88 W

RECEPTES
DE CUINA

express

SI ENCARA TENS RESTES 
DE TURRONS APROFITA'LS 

ELABORANT AQUESTA 
RECEPTA!

MOUSSE DE TURRÓ

Ingredients:
- 1 ou
- 100g nata per montar
- 100g turró del tou 
- 15g sucre
- 2 fulles de gelatina
- 50g llet

Elaboració:
1. Posar a hidratar les fulles de 
gelatina amb aigua freda, treu 
l'ou de la nevera (l'hem de tenir a 
temperatura ambient) i la nata a la 
nevera que estigui ben freda!
2. Separa la clara del rovell. Monta 
la clara a punt de neu i reserva a 
la nevera.
3. Montar la nata i quan agafi cos 
ja estarà a punt. Reserva també a 
la nevera.
4. Batir amb les baretes el rovell 
amb el sucre fins que estigui ben 
integrat i agafi volum.
5. Calentar la llet una miqueta 
(sense que arribi a bullir) i desfer-
hi la gelatina (ben escorreguda). 
Afegir el turró i triturar tot amb la 
batedora.
6. Posar la barreja en un vol 
gran i incorporar el rovell amb 
moviments suaus. A continuació 
incorporar la nata. 
7. Tot seguit afegir les clares a punt 
de neu, i seguir barrejant tot.
8. Repartir en copes i posar a la 
nevera que es refredi bé.
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Hola! Soc el David, propietari i gerent de SDJgarage.
Som un taller especialitzat en tot tipus de vehicles, tant actuals com clàssics.

Les nostres instal·lacions són al camí del Molí, núm. 12, de Vallmoll (al polígon industrial).

FA MÉS DE 20 ANYS QUE ENS DEDIQUEM AL SECTOR
I DISPOSEM DE TOT TIPUS DE MAQUINÀRIA I RECANVIS, JA SIGUI D’ORIGEN COM DE COMPETICIÓ.

FEM QUALSEVOL COSA DES DEL MÉS SENZILL FINS AL MÉS COMPLEX.

REALITZEM PERSONALITZACIONS DE VEHICLES A PETICIÓ DEL CLIENT:
llandes, frens, suspensions, escapaments, motor, canvi, reprogramació de centraletes, pintura, electricitat, 
soldadura, especejament i envinilat. 

TREBALLEM AMB LES MILLORS MARQUES DEL MERCAT:
Motul, Sparco, BCracing, Brembo, Ferodo, Powerflex, Remus, K&N, HKS, NGK, Michelin, Toyo i moltes més!

Informeu-vos-en sense compromís!
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• PLAÇA DE PÀRQUING EN 
LLOGUER A VALLS, Passeig de 
l'Estació.
Preu de 65€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, 
més de 10 anys al seu servei ens 
avalen, el nostre lema "qualitat 
millor preu". Realitzem neteges 
per desincrustar la calç de la seva 
caldera, escalfador, termo elèctric 
o instal·lació d'aigua. Fem servir 
bomba hidràulica a pressió amb 
producte químic adequat, que no 
perjudica ni la seva salut ni tampoc 
l'instal·lació. Si no té pressió d'aigua 
per 90€ descalcifiquem la caldera 
internament i també fem neteges 
completes des de comptador fins 
aixetes per 200€, disposem d'un 
ampli catàleg de descalcificadors 
per solucionar definitivament 
els problemes de calç en 
electrodomèstics, calderes, tubs, 
aixetes.. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS DE 110M2 A LA URB. EL 
FORNÀS, AL CARRER CASTELLS, 
3 habitacions,2 banys complets, 
gran menjador i cuina, exterior 
i assolellat amb ampli balcó i 
garatge.
Preu de venda 110.000€
Urgeix vendre!!

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

• CASA EN VENDA A VALLS, 
URB. ELS CALDERS. 144m2, 5 
habitacions, 2 banys, 800m2 de 
solar.
Preu de 155.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS I PÀRQUING EN VENDA 
A VALLS, PORTAL NOU. 90m2, 
2 habitacions, 1 bany, balcó i 
ascensor.
Preu de 103.000€ 
Oportunitat bancària.

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ORACIÓ ESPERIT SANT. 
Esperit Sant, Tu que m’ho aclareixes tot, 
que il·lumines tots els camins perquè 
aconsegueixi el meu ideal. Tu que em 
dones el do diví de perdonar i oblidar 
el mal que ens fan i en tots els instants 
de la meva vida ets amb mi, jo vull amb 
aquest curt diàleg agrair-te per tot i dir-
te una vegada més que mai més no vull 
separar-me de Tu, per gran que sigui la 
il·lusió material. Desitjo estar amb Tu i 
tots els meus ésser estimats en la gràcia 
perpètua. Gràcies per la teva misericòrdia 
amb mi i els meus. (La persona haurà de 
resar aquesta oració 3 dies seguits, sense 
dir el desig i al cap de 3 dies, aconseguirà 
la gràcia per difícil que sigui. Publique-ho 
quan es rebi la gràcia)
.........................................M.C.R
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA A VALLS. 91m2, 
4 habitacions, 1 bany i balcó. 1r pis 
sense ascensor.
Preu de 85.000€

FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRAMOS FINCAS 
RÚSTICAS Y/O ABANDONADAS.
Interesados llamar al:

Tel. 629 793 737
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

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

TAPS DE PLÀSTIC

SEGUEIX-NOS 

A L'INSTAGRAM 

DE LES 

GRALLES!!!
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FARMAVALLS 
PARAFARMÀCIA
ESPAI DE SALUT

A càrrec de la parafarmàcia 
hi ha la Noemí Ortiga (tècnic 
farmacèutic) amb més de 15 anys 
d'experiència i especialitzada 
en fitoteràpia i cosmètica. 
Us assessora i aconsella 
dels productes d'higiene 
bucodental, cosmètics, dietètics, 
dermocosmètics, de perfumeria 
i de complements nutricionals 
que podeu adquirir. Primeres 
marques de qualitat a preus 
assequibles, que no porten 
parabens, silicones, sulfats i olis 
minerals, bio i ecològics, també 
fan encàrrecs de productes 
específics que no tenen estoc i 
busquen tot allò que no puguis 
trobar. Entrega a domicili 
GRATUÏTA a Valls i voltants. 
A l'espai de Salut hi ha grans 
professionals amb molts anys 
d'experiència com:

- Xavi Roca 'fisioterapeuta 
i graduat en Medicina 
tradicional xinesa' que 
ofereix sessions d'acupuntura 
i fisioteràpia.

- Yolanda Gurí 'dietista 
llicenciada' s'encarrega de 
fer dietes personalitzades i 
de la nutrició.

- Meritxell Estivill 'reikista' 
ofereix les seves sessions de 
reiki a qui ho requereix.

- Gerard Marimon 'terapeuta 
sistèmic' fa sessions de 
constel·lacions familiars 
individuals o amb grup.

- Noemí Ortega 
'quiromassatgista' ofereix 
massatge relaxant, 
descontracturant, circulatori i 
craneofacial.

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

• MULTISERVEI ALT CAMP SL. 
Empresa registrada a indústria, més 
de 10 anys al seu servei ens avalen, 
el nostre lema "qualitat millor preu" 
SERVEI TÈCNIC AUTORITZAT 
MULTIMARCA: reparem tot tipus 
de calderes a gas o gasoil, aire 
condicionat, escalfadors, termos 
elèctrics, osmosis i descalcificadors 
de les principals marques. Oferim 
revisió de  manteniment a calderes 
de gas per 67€, calderes de 
gasoil per 121€, aire condicionat 
per 67€, osmosis per 85€ (filtres 
inclosos), descalcificador per 73€ 
(filtre sediments inclòs). Totes les 
revisions inclouen l'anàlisis de 
combustió i el certificat de revisió 
preventiva obligatòria segons el 
reglament de tèrmiques.
Demani el seu pressupost sense 
compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET DE 165M2 SEMINOU 
A L'URBANITZACIÓ MAS 
FONTANA DE VALLMOLL, 
gran menjador, àmplia cuina, 4 
habitacions, 2 banys complets, 
garatge-traster, piscina, ampli jardí, 
terreny de 1250m2 urbà.
Preu de 120.000€

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

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat
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Núm. Col. 210        aicat 8991 

VENDA 130.000€
CASA - EL CASC ANTIC
225m2, garatge per 2 cotxes, 4 hab., 2 
banys, cuina equipada, menjador amb llar 
de foc, golfa amb terrat, calef. VIURE AL 
CENTRE AMB TOTES LES CONDICIONS

BOXER TANCAT - CENTRE CULTURAL
Molt bon accés.

LLOGUER 90€

VENDA 150.000€
MASIA - CTRA. MONTBLANC
3 hectàrees aprox., vivenda de planta baixa i 
magatzem, piscina i molt bon accés.

CASA SANT JOSEP OBRER - A VALLS
Cantonera. 180m2 aprox., 5 habitacions, cuina 
reformada, bany i servei. Garatge i pati.

VENDA 185.000€

VENDA 149.000€
PIS - SANT JOSEP OBRER  VALLS
De 3 habitacions, 1 bany, cuina amb 
eixida i menjador. 
Pàrquing i traster inclòs. 
PREU REBAIXAT. 
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La Clínica Veterinària Alt Camp Veterinaris és a Valls
des de fa ja més de 30 anys.

Estem especialitzats en tot tipus de serveis i cures per a la seva mascota.

CONSULTA GENERAL · VISITES A DOMICILI
CIRURGIA · ECOGRAFIA · RADIOLOGIA · ANÀLISI

Ctra. de Montblanc, 8, 43800 Valls  977606160 |  altcampv@tinet.org
De Dilluns a Divendres: 10h a 13h - 17h a 20h | Dissabtes: 10h a 13h

ANIMALS DE COMPANYIA

L’arribada d’un animal de companyia a la nostra llar ens fa sentir molt feliços, 
modifica el nostre estat d’ànim i estableix un nou vincle afectiu, però això 
també implica una sèrie de responsabilitats relatives a la seva cura i atenció, 
com ara que haurem d’estar disposats a dedicar-li una part del nostre temps.

Davant l’arribada a casa d’un animal de companyia hem de tenir a punt els 
accessoris, com ara un llit, una menjadora, un abeurador i complements. Si és 
un gos, cal tenir una corretja o un collar i, en cas que sigui un gat, una cubeta 
per a l’arena. També prepararem un necesser, 
amb pintes o raspalls, tovalloletes humides i 
altres elements per a la seva higiene. A més a més, 
haurem de tenir en compte la seva alimentació i 
les visites al veterinari.

Tenir un animal a casa té molts beneficis tant per 
a la nostra salut física com mental. És possible 
que un dels principals avantatges sigui que ens 
ajuden a evitar el sentiment de solitud. Per tant, 
millorem la nostra autoestima afavorint la visió 
positiva i evitem l’estrès perquè, en acaronar-
los, jugar amb ells o bé passejar-los ens allibera 
de les tensions que ens assetgen en el dia a 
dia, ens relaxa i millora el nostre estat d’ànim. 
Un altre dels beneficis més coneguts és que 
fomenten la responsabilitat i la interacció amb 
altres persones, però també alleugen els sentiments negatius i fa que la 
persona se senti més segura de si mateixa i alhora més protegida. 

No hi ha dubte que els animals de companyia tenen un paper molt important 
en les nostres vides.
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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. 
MOLT BONA OPORTUNITAT!!

Vingui a veure'ns i informi's!

100.000€

110.000€

PIS
EN VENDA

PIS nou al c/ Teatre. Menjador, 
despatx, dos dormitoris dobles, 1 
bany complet amb banyera i 1 bany 
auxiliar amb peu de dutxa. Cuina 
independent molt àmplia, galeria. 
Parquet en tot el pis. Calefacció i 
ascensor. REBAIXAT.

63.000€

CASA
EN VENDA

CASA a Vilabella. 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. 
Gran terrassa amb esplèndides 
vistes. Tercera planta: golfes i 
terrat. Calefacció, doble finestre, 
mosquiteres i alarma.

LOCAL
EN LLOGUER O VENDA
LOCAL  al c/ Jaume Huguet, 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.

A CONSULTAR
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cansaladeria - xarcuteria 
plats cuinats
des de 1977

Calçots cuits,
tots els dissabtes

 i diumenges,
 sota comanda.

 
 
 

w w w . c a n s a l a d e r i a c a t i . c o m

 

Llonganissa
especial

calçotades, 
més doble 

i més picant  
 
 

Autèntica salsa de
calçot, elaborada amb
la recepta tradicional

vallenca 
 
 

Productes d'elaboració
pròpia artesanal 

100% Cati
 
 

977 60 34 01 
C/ Vallvera 11, Valls
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Estem en plena temporada de 
calçots i de calçotades i ens 
trobem davant d’un any que 
es presenta amb uns calçots 
excel·lents, tant en quantitat com 
en qualitat. Enguany, però, i degut 
a les restriccions per la pandèmia 
que limiten el nombre màxim de 
persones en les trobades i també 
els aforaments en els restaurants, 
els cultivadors i productors 
pertanyents a la IGP calçot de 
Valls i els restauradors ja venen 
els calçots crus i cuits a domicili i 
per internet.

En l’edició de la gran festa de la 
calçotada, prevista pel al proper 
dia 31 de gener, darrer diumenge 
del mes, s’adaptarà a la situació 
del coronavirus, aplicant totes 
les mesures sanitàries i amb 
controls d’aforament per evitar 
aglomeracions. Des de la comissió 
organitzadora s’estarà pendent 
en tot moment de l’evolució de 

la situació sanitària per prendre 
decisions de darrera hora que 
siguin necessàries per preservar 
la salut dels organitzadors, 
participants i assistents .

La indicació geogràfica protegida 
Calçot de Valls acull una 
cinquantena de productors de 
quatre comarques: Alt Camp, 
Baix Camp, Tarragonès i Baix 
Penedès. En aquesta temporada, 
que es perllongarà fins al proper 
mes d’abril, es colliran uns 18 
milions de calçots amb etiqueta 
de denominació.

Tots els que vulgueu degustar 
l’autèntica calçotada enguany, 
també ho podreu fer, perquè la 
tecnologia ens facilitarà i acostarà 
tant els cultivadors i productors 
de la IGP Calçot de Valls. Posaran 
a la venda els manats de calçots 
per internet, com també els 
restauradors, que ens prepararan 
calçotades per emportar. Així, 
no perdrem una de les nostres 
tradicions ancestrals.
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CALÇOT, QUÈ ÉS I COM ES MENJA

Els calçots, o també anomenats ceballots, són una 
varietat de cebes blanques tendres, poc bulboses i més 
suaus i dolces que es calcen a mesura que van creixen. El 
calçot està sembrat especialment per ser menjat al caliu 
o bé a la brasa. Tot i que existeixen diferents versions 
sobre l’origen del calçot, la més coneguda és la que 
ens situa a finals del segle XIX, quan un pagès vallenc solitari, conegut amb el nom de “Xat de Benaiges”, va 
començar a coure a les brases els brots tendres nascuts d’una ceba vella. 
Ja en sabem l’origen però el ritual d’una calçotada comença amb la delicada operació de preparar els calçots. Es 
talla la part de fulles verdes i les arrels, i després es col·loquen en una graella sobre un foc ben viu. Un cop cuits, 
és a dir quan la punta ja estigui tova i estiguin totalment negres a la part exterior, es guarden embolicats en 
paper, com ara en un diari, per mantenir-los calents.
Donat que s’han de menjar calents, els calçots es presenten a la taula encara embolicats, acompanyats d’una 
terrina plena de salsa i una llesca de pa que serveix d’acompanyament i per recollir la salsa. Tradicionalment 

els calçots es mengen amb els 
comensals equipats amb un pitet 
i a peu dret. La quantitat de peces 
que es mengen depèn de la gana, 
normalment entre 25 i 30 peces 
per persona. Aprofitarem les brases 
per coure la llonganissa, botifarra i 
carxofes, i acabarem l’àpat amb la 
tradicional taronja, merengues o bé 
pastissos de crema.

Que tingueu una bona calçotada!!!
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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

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

Tel. 610 210 921
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 225.000€

Tel. 680 903 756
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS ECONÓMICOS. 
Diferentes medidas para hacer 
desatascos en tubos de 40mm 
(desagües, lavadoras, picas de 
cocina,...) Interesados llamar al:

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

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MULTISERVEI ALT CAMP 
SL. Empresa especialitzada en 
climatització domèstic i industrial 
i de canalització per productes 
de fibra o xapa. OFERTA A/A 
FUJITSU, model ASY KP de 2,5kw 
de potència, baix consum elèctric 
(Classe A++), bomba de calor. 
Instal·lació bàsica per només 849€ 
amb l'IVA inclòs, o finançant a un 
any sense interessos per 71€ al 
mes. Demani el seu pressupost 
sense compromís!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosis, termos a gas i elèctrics.. 
visita la nostra nova botiga virtual 
a: www.multiservei.cat, segueix-
nos al Facebook: Multiservei24h 
actualitzem amb fotos reals de les 
nostres obres.
Ens pots trobar de dilluns a 
divendres de 9:30 a 13:30h i els 
dimecres per la tarda de 17 a 20h.
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• ES LLOGA LOCAL de 450m2 
amb despatx, bany i lloc ampli 
per aparcar. Possible moll de 
descàrrega. Subministres nous. 
Zona del Portal Nou (Valls). Preu 
450€/mes. Apte per negoci, 
indústria o magatzem.   Interessats 
truqueu al    
         Tel. 664 490 676w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 A LA 
URBANITZACIÓ MAS CLARIANA 
AL C/ ESPIGOL DE 175M2, amb 
9m lineals de façana, ideal per fer 
una casa fins de 3 plantes, punt de 
llum i aigua el costat del terreny.
Preu de venda 35.000€ 
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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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

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

Tel. 669 774 855
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

PETITES

CRIDES
APROFITA LA PROMOCIÓ
4+1 DE REGAL

(contracta 4 petites crides i la 5a te la regalem!)
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Salut
Bellesa
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LA SALUT FÍSICA I EMOCIONAL ÉS LA CLAU
PER A LA NOSTRA FELICITAT.

Hola, soy Laura la gerente y técnica manicurista en el centro LauNails centro 
especializado en uñas en Valls. Nuestro centro ubicado en la calle Avenir 42 está 
totalmente equipado con todo el material necesario para poder hacer de tus uñas una 
fantasía, desde lo más sencillo y elegante a lo más llamativo y moderno. 

Realizamos todo tipo de servicios para uñas 
desde una manicura tradicional, esmaltados 
permanentes o uñas acrílicas.

Además de nuestras pedicuras, maquillajes, 
lifting de pestañas y depilación facial. 

En LauNails cada día nos comprometemos en 
mejorar y traer a nuestr@s clientes lo último en 
este precioso mundo para que siempre se vayan 
satisfechas de un buen servicio! 

No lo dude y pase por información! 
NUESTRO HORARIO es de lunes a viernes de 
9:00H a 13:00H y de 15:00H a 19:00H.
Les esperamos!
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Salut
Bellesa
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guia de

PROFESSIONALS
EBENISTERIA · FUSTERIA                                                    

FLORISTERIA · JARDINERIA

ESTÈTICA · SALUT

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

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

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

ADVOCATS SERVEIS                                                                            

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

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

AULES D’ENSENYAMENT                                                                            

Mental Coach
Reprograma la teva ment

Jordi Balasch - 616 722 620

DECORACIÓ · INTERIORS

COACH SERVICE

SEGUEIX-NOS 

A L'INSTAGRAM 

DE LES 

GRALLES!!!

FINQUES
977 600 888

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

www. f i nquessomn is . com

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

SERVEIS DE NETEJA
SERRALLERIA

ALUMINIS

TENDALS

VETERINARIS

TALLERS 
MECÀNICS

TAXIS · 
TRANSPORTS

JOIERIA · RELLOTGERIA

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

MENJAR PER A EMPORTAR

INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT

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

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

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

SERVEIS INFORMÀTICS

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

PERRUQUERIES
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ACTIVITATSValls

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"

Telf: Gratuït 24 h 
900 231 132

LES GRALLES
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!

Ramon Gausset Vinos. Ha 
mort a l’edat de 73 anys. El 
seu funeral va ser a La Riba.

FARMÀCIES de GUÀRDIA 
VALLS

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

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

DIUMENGE 17 FERRÚS
ALT CAMP, 23 - TEL. 977 89 46 54

 DILLUNS 18 GALIMANY
PL. PORTAL NOU, 4 - TEL. 977 60 05 97

DIMARTS 19 MAGDALENA
STA. JOAQUINA D.,2- TEL.977 60 01 10

DIMECRES 20 A. MIQUEL
P. PATI, 9 - TEL. 977 60 06 06

DIJOUS 21 CONSOL RULL
LA CORT, 26- TEL. 977 61 25 17

DIVENDRES 22 SERÓ
CASTELLS, 55 - TEL. 977 60 88 42

(Les Gralles no es fa responsable
dels canvis de guàrdia d'última hora) 
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Bna Finques
Ctra. del Pla 52-54 ·  43800 Valls
Telf. 977.600.500  Email: finques@bna-sl.cat   

Compra Lloguer
C/ CASTELLS - PIS

El Fornàs, de 110m2, 4 habitacions, 1 bany, 1 
servei, calef., terrassa, cuina office, eixida, tot 
exterior, tot reformat, mobles, electr. i pàrquing

SANT JOSEP OBRER - CASA

Casa de 101m2, 3 habitacions, 1 bany, molt 
lluminosa, tota reformada i garatge.

ALCOVER - CASA

Casa de 218m2, 4 habitacions, 2 banys 
complets, cuina/llar de foc, calef, AC, terrassa/
barbacoa, garatge i celler.

EL FORNÀS - PIS

Pis de 106m2, 4 habitacions, 2 banys complets, 
xanfraner, tot exterior, plaça d'aparcament i 
traster.

CTRA. DEL PLA - PIS

Pis de 95m2, 4 habitacions, 1 bany, AC, 
menjador, cuina, eixida i calefacció.

LLOGUER
PIS PUIGPELAT

Pis de 74m2, 2 habitacions,  1 
bany, menjador i cuina.

LLOGUER
PIS PSG. DE 
L'ESTACIÓ

Pis de 2 hab., 1 bany, mobles 
i electr. i plaça d'aparcament.

PARTIDA LA SERRA - MASIA

Ctra. d'Alcover, terreny de 13.000m2,3 hab., 
menjador, cuina, porxo, magatzem de 97m2, 
tot/lelgt. aigua i llum i dues basses.

LLOGUER
PIS CTRA. DEL PLA

2 habitacions, 1 bany, 
cuina americana, mobles i 
electrodomèstics.

LLOGUER
ADOSSAT NULLES

4 habitacions, 1 bany, 1 
servei, jardí, garatge, zona 
comunitària/piscina.
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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 al mateix 
edi�ci. 

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

600 m2  més altell. 
1000 €.

Pis a VALLS /  C. Sant Francesc

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

    

Local a VALLS /  C. Jaume Huguet

ZONA COMERCIAL.
85 m2. 650 €.

NOU. 258 m2. 
1.500 €.

Local a VALLS /  Pg.dels Caputxins

Pis a VALLS /  C. Jaume Huguet

SENSE MOBLES. 1 habitació  doble i 
1 petita interior. Cuina-menjador 
amb balcó. Molt acollidor. 370 €.

FANTÀSTIC PIS. 4 habitacions i 2 banys. 
Molt assolellat. Pàrquing i traster 
inclòs en el preu. 145.000 €.

Pis a VALLS /
C.Francesc Costas -  El Fornàs

Segueix-nos a 
g6_finques

Som G6, 
que no et confonguin

Xalet a EL PLA SANTA 
MARIA /  C. Antoni Miró

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

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

Pis a VALLS /
  C. Germans Sant Gabriel

REBAIXAT. De luxe i disseny, última 
tecnologia. 298 m2 construïts, amb 
garatge, jardí i piscina. 

Xalet a PUIGPELAT / 
 Ctra. de Vilabella

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

Pis a VALLS / C. Pare Palau


