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Promoció SETMANA SANTA 2018

                                                                La Botiga del Sindicat                                      Els dilluns de 8 a 13:30 h.

                                                                                                 Horari:                                            De dimarts a dijous de 8 a 13:30 h. i 17 a 20 h.

Els divendres i dissabte de 8 a 14 h. i 17 a 20 h
Els diumenges de 8 a 13:30 h.

Cava CALL Brut de Bruts                :  30 €/caixa
Cava RESERVA DEL SOCI Brut Nature :  23 €/caixa

AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT DE LLORENÇ DEL PDÈS, SCCL
                                                                                             cl Pompeu Fabra, 3
                                                                Telf. 977 67 70 22  -   977 67 70 07    Fax 977 67 83 14
                                                                            43712 Llorenç del Penedês (Tarragona)
                                                                      info@coopllorens.com    www.coopllorenc.cat
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                                                                            43712 Llorenç del Penedês (Tarragona)
                                                                      info@coopllorens.com    www.coopllorenc.cat

HORARI: dilluns de 8 a 13:30 h. - Dimarts a dijous de 8 a 13:30 i 17 a 20h. - divendres i dissabtes de 8 a 14h. i 17 a 20h. - diumenges de 8 a 13:30h.

p r o m o c i ó  D E S E M B R E
Cava CALL Brut de bruts: 30€/caixa

Cava RESERVA DEL SOCI Brut Nature: 23€/caixa
Cava RESERVA DEL SOCI Rosat: 23€/caixa

CAVA CULMINANT, BRUT NATURE-RESERVA: 32,00€/Caixa
VI CALL (blanc, negre i rosat): Per la compra d’una caixa, 1 ampolla DE REGAL
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Joyería
Relojería

Castillo
Después de 25 años 

con las puertas abiertas, 
queremos obsequiaros 

con un regalo 
por la compra de 30€

*Hasta final de existencias

25
CELEBRAMOS

A N I V E R S A R I O

NUESTRO

JOYERÍA CASTILLO   -  C/FRANCES MACIÀ, 31  -  CUNIT   -  TLF 977 674 561

JOYERÍA ANGEL  -  AV. CATALUNYA, 5  -  SEGUR DE CALAFELL   -  TLF 977 162 100  

  La calidad 
     y el precio 
         importan

Esta 
Navidad

 regala

FRAGANCIAS DE CALIDAD A UN PRECIO JUSTO
Estas Navidades 

regala Equivalenza

Frascos de perfume 
de tendencia en formato 

de 30, 50 y 100 ml

C/ Dels Cafès, 4 · EL VENDRELL · 977 15 70 42
Equivalenza Vendrell  
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C/Major, 47 BJ - 93 810 22 21    -    C/ Parellades, 19 BJ - 93 853 12 24  SITGES
Camisetas - Pantalones - Relojes - Tazas - Balones - Gorras - Toallas - Mochilas... ¡Y mucho más!

Grabación de nombre al momentopersonalization of t-shirt at the moment

TIENDA DE DEPORTES CON MERCHANDISING OFICIAL DEL
FUTBOL CLUB BARCELONA

Sport Shop with Official Merchandising of Futbol Club Barcelona

Esta Navidad regala Barça

BON NADAL
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Sport Shop with Official Merchandising of Futbol Club Barcelona

Esta Navidad regala Barça

BON NADAL
Higiene Industrial

Maquinària d’hostaleria i mobiliari

C/ Cep, 12 “La Muntanyeta”
EL VENDRELL 

· Venda a professionals, al detall i servei a domicili.
· Plans d’Higiene (sol·licitats per Sanitat).

diproquim.penedes@telefonica.net

630 02 07 67
977 68 79 13

AQUEST MES DE DESEMBRE OFERTA EN MAQUINÀRIA

DISTRIBUÏDORS:

GRUPTRU

DIPROQUIM US DESITJA UN BON NADAL I FELIÇ ANY NOU



MERCACHINA JI
C/ Consolat del mar, 19-23  -  ELS MASSOS DE COMA-RUGA  -  977 68 27 98

HORARI CAMPANYA NADAL
Dilluns a Diumenge de 09.15h. a 21.00h.

multiarticles - material escolar - roba - papereria - joguines 
estris de cuina - eines - calçat - accesoris - habitatge - ferreteria

tot el que busques per aquest nadal ho trobaràs aquí
C/ Roselló, Nau 5 -Pol. Ind. “Les Salines”

CUBELLES  Tel. 93 895 73 24

NUEVA 
COLECCIÓN

CONSULTA PROMOCIONES

CHAISE LONG 
CON MÓDULO DESLIZANTE

TAPIZADO A ELEGIR

EL
SUPER PRECIO

¡Feliz Navidad y
    Próspero Año Nuevo!
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Outlet Codi B

Roba i Complements
Tot per la dona

Moda nacional &  internacional

50% tot l’any

També ens trobaràs a CÓDIGO 94 (Avda. Francesc Macià, 94 - Vilanova i la Geltrú)

Carrer de la Palma, 6 local 2 - Vilafranca del Penedès 

930 256 511

Moda i Tendència a preus únics 

15€ 25€ 35€ 50€ 75€
~ casual i esdeveniments ~

Assessorem looks complets 
per a ocasions especiales

Nottingham Club 
Secció home a l’interior

Carrer Cafés 15 · El Vendrell 
Horari : 10:30 a 13:30 /17:30 a 20:30 

(Dilluns matí tancat)

Bones FestesEl teu look de Festes

 i els teus regals a 

TOP QUEENS
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C/ ALT 25  · EL VENDRELL  977 893 194  

@kimbaravendrell

NOVA TEMPORADA HIVERN

UN LOOK IDEAL
PER AQUESTES FESTES!QF

A
R
A QUE FEM

Vols sortir en aquest espai?
truca’ms 639 679 731

¡Da el salto!¡Da el salto!

ROBA D’HOME I DONA

C. Doctor Robert, 48 · EL VENDRELL

Nova col·lecció hivern
Tenim tot el que busques!

Troba aquí el millor regal 
per aquestes Festes!!



Distribuidor autorizado de fibra óptica

FIBRA 300Mb
Llamadas ILIMITADAS 
y 5GB + 5GB de datos.

31'90 €/Mes

21'90
DURANTE 3 MESES
+ CUOTA DE LÍNEA

€/Mes
IVA INCL.

Además, llévate un Smart Phone des de 9,95€ 

Configuramos cámaras de seguridad CCTV para hogar y empresas.
Taller de reparación de móviles - PC - portátil - PlayStation y vídeo consolas. 

Venta de móviles, accesorios, y accesorios de informática.
Venta de PC y portátiles nuevos y reacondicionados con garantía.

C. ALT, Nº 20 - EL VENDRELL / 877 07 51 11 - 631 20 36 90

QFinfo
APRENENTATGE VISUAL

Carrer Alt, 22 EL VENDRELL
977 662 946  -  635 614 850
info@edooptics.com 

Segueix-nos

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS ULLS

El JOC és l’activitat per excel•lència en la infància, 
ja que ajuda al nen@ a construir la seva personali-
tat en totes les seves formes: cognoscitiva, motora 
i emocional. 

És mitjançant el Joc que el nen explora, manipula i 
dota de significat al seu món particular. 

Amb el Joc el nen@ aprèn a representar diferents 
rols, a establir regles bàsiques, i a relacionar-se 
amb els altres, a establir vincles afectius amb el 
pare,la mare, i amb els diferents membres de la 
família, on s’aprèn el valor de “compartir”.

Estudis al voltant de la infància adverteixen que 
prop del 80% dels nens/es reben de mitjana 5 re-
gals de més durant aquestes festes.

¿Com saber que regalar?

La TEORIA dels 4 REGALS indica que 4 és el nom-
bre d’articles de veritable necessitat e interès.

1. Alguna cosa per portar que realment necessiti: 
sabates, samarretes o abrics.
2. Alguna cosa per llegir, regals relacionats amb la 
lectura, o per jugar en família.
3. Alguna cosa que desitgi amb especial interès, 
que serveixi per cobrir les seves necessitats emo-
cionals.
4. Jocs que fomentin la imaginació, fonamentals 
per al desenvolupament del nen@. 

A EDO òptics tenim jocs per estimular les habili-
tats d’ atenció, memòria, raonament espaial, rao-
nament lògic, temps de reacció... i t’ orientem per 
escollir el millor joc segons l’edat i les habilitats a 
fomentar del desenvolupament neurosensorial, vi-
sual, auditiu, motor, emocional i de conducta.

JOCS DE LÒGICA
COLOUR CODE: Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més sim-
ples. Es treballa el raonament lògic i espacial. 

MISIÓN ESPACIAL: Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espaial sense que es superposi amb els as-
teroides. 

JOCS DE RAPIDESA
PARAULEJA: Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  
la carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà.

JUNGLE SPEED: Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem habilitats 
com discriminació visual, constància de for-
ma, atenció sostinguda,  figura-forma, temps 
de reacció, control de la impulsivitat, sacà-
dics, coordinació  motriu grossa, identificació 
o centre-perifèria. 

JOCS DE PERCEPCIÓ VISUAL
SET: Joc de percepció per a tota la família.

TANGRAM: S’estimula l’orientació visuo-   
espaial, l’atenció i la concentració.

JOCS D’HABILITAT
QWIRKLE: Joc de tàctica que consisteix en 
connectar colors i formes. Planifica bé els 
teus moviments i l’estratègia! 

COL•LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular 
l’enginy.

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE
NOAH’ ARK: Aconsegueix posar tots els ani-
mals per parelles abans que arribi el   Diluvi!

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
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Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
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Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 
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tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  



Distribuidor autorizado de fibra óptica
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y 5GB + 5GB de datos.

31'90 €/Mes

21'90
DURANTE 3 MESES
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€/Mes
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Además, llévate un Smart Phone des de 9,95€ 

Configuramos cámaras de seguridad CCTV para hogar y empresas.
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Segueix-nos

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS ULLS

El JOC és l’activitat per excel•lència en la infància, 
ja que ajuda al nen@ a construir la seva personali-
tat en totes les seves formes: cognoscitiva, motora 
i emocional. 

És mitjançant el Joc que el nen explora, manipula i 
dota de significat al seu món particular. 

Amb el Joc el nen@ aprèn a representar diferents 
rols, a establir regles bàsiques, i a relacionar-se 
amb els altres, a establir vincles afectius amb el 
pare,la mare, i amb els diferents membres de la 
família, on s’aprèn el valor de “compartir”.

Estudis al voltant de la infància adverteixen que 
prop del 80% dels nens/es reben de mitjana 5 re-
gals de més durant aquestes festes.

¿Com saber que regalar?

La TEORIA dels 4 REGALS indica que 4 és el nom-
bre d’articles de veritable necessitat e interès.

1. Alguna cosa per portar que realment necessiti: 
sabates, samarretes o abrics.
2. Alguna cosa per llegir, regals relacionats amb la 
lectura, o per jugar en família.
3. Alguna cosa que desitgi amb especial interès, 
que serveixi per cobrir les seves necessitats emo-
cionals.
4. Jocs que fomentin la imaginació, fonamentals 
per al desenvolupament del nen@. 

A EDO òptics tenim jocs per estimular les habili-
tats d’ atenció, memòria, raonament espaial, rao-
nament lògic, temps de reacció... i t’ orientem per 
escollir el millor joc segons l’edat i les habilitats a 
fomentar del desenvolupament neurosensorial, vi-
sual, auditiu, motor, emocional i de conducta.

JOCS DE LÒGICA
COLOUR CODE: Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més sim-
ples. Es treballa el raonament lògic i espacial. 

MISIÓN ESPACIAL: Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espaial sense que es superposi amb els as-
teroides. 

JOCS DE RAPIDESA
PARAULEJA: Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  
la carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà.

JUNGLE SPEED: Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem habilitats 
com discriminació visual, constància de for-
ma, atenció sostinguda,  figura-forma, temps 
de reacció, control de la impulsivitat, sacà-
dics, coordinació  motriu grossa, identificació 
o centre-perifèria. 

JOCS DE PERCEPCIÓ VISUAL
SET: Joc de percepció per a tota la família.

TANGRAM: S’estimula l’orientació visuo-   
espaial, l’atenció i la concentració.

JOCS D’HABILITAT
QWIRKLE: Joc de tàctica que consisteix en 
connectar colors i formes. Planifica bé els 
teus moviments i l’estratègia! 

COL•LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular 
l’enginy.

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE
NOAH’ ARK: Aconsegueix posar tots els ani-
mals per parelles abans que arribi el   Diluvi!

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
contraproduent perquè pot trobar a faltar 
la il·lusió i tornar-se més egoista. 
 
¿Com podem evitar-ho? La TEORIA dels 4 
REGALS indica que 4 és el nombre 
d’articles de veritable necessitat i interès. 
 
1. Alguna cosa per portar que realment 
necessiti: sabates, samarretes o abrics. 
2. Alguna cosa per llegir, regals 
relacionats amb la lectura, o per jugar en 
família. 
3. Alguna cosa que desitgi amb especial 
interès, que serveixi per cobrir les seves 
necessitats emocionals. 
4. Jocs que fomentin la imaginació, 
fonamentals per al desenvolupament del 
nen@  
 
A EDO ÒPTICS tenim jocs per estimular 
les habilitats que necessiti fomentar: 
Atenció, memòria, raonament espacial, 
raonament lògic, temps de reacció, etc. 

t’ orientem sobre el millor joc en funció 
de l’edat i les habilitats a fomentar del 
desenvolupament neurosensorial, visual, 
auditiu, motor, emocional i de conducta.   

 

 

 

 

 COLOUR CODE Aconsegueix els 100 reptes 
construint figures geomètriques complexes, 
combinant figures geomètriques més 
simples. Es treballa el raonament lògic i 

espacial.  

MISIÓN ESPACIAL: 
Trencaclosques galàctic 
amb 60 missions. Facilita la sortida de la nau 
espacial sense que es superposi amb els 
asteroides.  

 

 PARAULEJA; Aconsegueix ser el primer en 
trobar una paraula de la categoria que indica  la 
carta i que comenci per la lletra del mateix 
color! Versió en català i castellà 

  JUNGLE SPEED Aconsegueix ser el més 
ràpid en agafar el tòtem. Treballem 
habilitats com discriminació visual, 
constància de forma, atenció sostinguda,  
figura-forma, temps de reacció, control de 
la impulsivitat., sacàdics, coordinació  
motriu grossa, identificació o centre-
perifèria.                    

  

SET:Joc de percepció per a 
tota la família 

TANGRAM  S’estimula la 
orientació visuo-eapacial, 
l’atenció i la concentració.  

.  

 

  QWIRKLE 

Joc de tàctica que consisteix en connectar 
colors i formes. Planifica bé els teus 
moviments i    l’estratègia!  

  

COL·LECCIÓ IQ: Joc individual per estimular l’enginy 

 

   

  NOAH’ ARK; Aconsegueix posar tots els 
animals per parelles abans que arribi el   
Diluvi! 

 

 

  

JOCS MAGNÈTICS DE VIATGE 

JOCS DE LÒGICA 

JOCS DE RAPIDESA  JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE RAPIDESA  

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCEPCIO VISUAL 

JOCS DE PERCECPCIÓ VISUAL  

JOCS D’HABILITAT  

APRENENTATGE VISUAL 

AQUEST NADAL DÓNA JOC ALS TEUS 
ULLS  

El JOC és l’activitat per excel·lència en la 
infància, ja que ajuda al nen/a a construir 
la seva personalitat en totes les seves 
formes: cognoscitiva, motora i        
emocional.   

És mitjançant el Joc que el nen explora,  
manipula i dota de significat al seu món 
particular.  

Amb el Joc el nen/a aprèn a representar 
diferents rols, a establir regles bàsiques, i 
a relacionar-se amb els altres, a establir 
vincles afectius amb el pare, la mare, i 
amb els diferents membres de la família, 
on s’aprèn el valor de “compartir”.    

Estudis al voltant de la infància 
adverteixen que prop del 80% dels 
nens/es reben de mitjana 5 regals de 
més durant aquestes festes. Això pot ser 
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MARIO 639 146 295
JOAQUIN 659 672 589

Crta. De la Riera, 46, nave 3
Pol. Ind. Roques Planes

Torredembarra

www.llenyesdelgaia.com

LLENYES DEL GAIÀ EMPRESA FAMILIAR

Son más de 20 años al sector. ¿Cómo 
empezásteis? ¿Quién fue la persona/per-
sonas que iniciaron el negocio?
Es un negocio que nuestros abuelos ya lo trabajaban, 
y con la crisis de trabajo que hubo decidimos que por 
qué no volver a juntarnos las nuevas generaciones y 
probar lo que fue el negocio familiar de hace años, 
dándole un toque de ingenio y ayuda hacia las per-
sonas mayores y colocándoles la leña donde ellos 
ya casi no pueden, o tienen que esperar la ayuda de 
nietos o hijos. Así decidimos que colocaríamos la leña 
dentro de las casas y dejar atrás el conocido bascular 
en la calle.

En este tiempo, ¿cómo han evoluciona-
do los sistemas de calefacción? 
Los sistemas de calefacción han evolucionado mu-
cho. Las chimeneas cada vez son más pequeñas y 
aprovechan más el calor. Antiguamente se utilizaban 
para calentarse a pie de ellas y cocinar pero hoy en 
día con los nuevos sistemas de ventilación pueden 
llegar a calentar una casa entera.

Y vosotros, ¿cómo os habéis adaptado a 
los cambios?
Nosotros siempre hemos partido de intentar vender 
el producto como a nosotros nos gustaría comprarlo, 
la leña bien cortada a medida del tipo de chimenea

que se tenga, seca y lo más limpia posible ya que 
hoy en día se tiene chimenea en casas de todo tipo, 
desde casas rurales hasta de alto standing.

Tenéis todo tipo de leña, ¿nos explicas 
en qué consisten las diferentes varieda-
des? ¿Qué tipo es lo más pedido?
Tenemos todo tipo de leñas siempre de primera clase.
Desde la encina que es la número uno por su gran 
poder calorífico hasta el plátano, que es una leña 
suave y floja pero ideal para iniciar y mezclar por su 
facilidad a la hora de arder y su gran llama.
Sin olvidarnos, claro, del olivo, el almendro o el roble, 
que son todas unas leñas de primera clase.

A parte de leña, ¿qué productos ofrecéis 
a vuestros clientes?
A parte de la leña también tenemos otros productos 
relacionados con el fuego, como puede ser el carbón, 
las pastillas de encender, productos para la limpieza 
de las chimeneas,  etc.
Ayudándonos un poco con algunos productos de tem-
porada como son las naranjas y las mandarinas de 
Valencia y nuestros calçots que, acompañados con 
nuestro sarmiento, son un conjunto difícil de resistirse 
a la hora de hacer un calçotada.

Dicen que vuestras naranjas son muy 
buenas, ¿todos el productos de tempo-
rada son productos de proximidad?
Sí, nosotros no somos de tener una gran variedad de 
productos, pero los pocos que tenemos son recién 
cogidos de la huerta. Como se suele decir: de la huer-
ta a la mesa.

También tenéis calçots. ¿Los clientes tie-
nen que hacer el encargo o pueden venir 
a la tienda y comprarlos en el momento? 
Nuestros calçots son espectaculares y ¡están riquísi-
mos! Los clientes nos hacen pedidos por teléfono o 
vienen a nuestras instalaciones a comprarlos. Siem-
pre intentamos tener en stock para no dejar con ga-
nas a nadie.

¿Ser un negocio familiar da más confian-
za al consumidor final?
Nosotros creemos que esa es nuestra principal ven-
taja. Ver a una familia unida, trabajadora y amable 
con sus clientes tiene que dar confianza. 
Y ellos nos demuestran cada día que así es volvién-
donos a comprar.

QFinfo

TRANSPORTE A DOMICILIO

servicio de
colocación

Carbón, sarmientos 

calçots y productos 

de temporada

¿Cómo os adaptáis a las nuevas tecno-
logías? ¿Se pueden hacer pedidos por 
la web? ¿Cómo os movéis por las redes 
sociales?
Las nuevas tecnologías están dentro de nuestro 
negocio de una manera bastante amplia, ya que se 
pueden hacer pedidos desde la página web. Tenemos 
Facebook, Instagram y estamos publicados en inter-
net a través de Páginas Amarillas, etc.

Para finalizar, ¿qué pensáis de nuestra 
revista ARA QUÈ FEM?
Es una buena revista. Está muy bien diseñada y pen-
samos que nos ayuda mucho a la hora de poder dar-
nos a conocer.
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probar lo que fue el negocio familiar de hace años, 
dándole un toque de ingenio y ayuda hacia las per-
sonas mayores y colocándoles la leña donde ellos 
ya casi no pueden, o tienen que esperar la ayuda de 
nietos o hijos. Así decidimos que colocaríamos la leña 
dentro de las casas y dejar atrás el conocido bascular 
en la calle.

En este tiempo, ¿cómo han evoluciona-
do los sistemas de calefacción? 
Los sistemas de calefacción han evolucionado mu-
cho. Las chimeneas cada vez son más pequeñas y 
aprovechan más el calor. Antiguamente se utilizaban 
para calentarse a pie de ellas y cocinar pero hoy en 
día con los nuevos sistemas de ventilación pueden 
llegar a calentar una casa entera.

Y vosotros, ¿cómo os habéis adaptado a 
los cambios?
Nosotros siempre hemos partido de intentar vender 
el producto como a nosotros nos gustaría comprarlo, 
la leña bien cortada a medida del tipo de chimenea

que se tenga, seca y lo más limpia posible ya que 
hoy en día se tiene chimenea en casas de todo tipo, 
desde casas rurales hasta de alto standing.

Tenéis todo tipo de leña, ¿nos explicas 
en qué consisten las diferentes varieda-
des? ¿Qué tipo es lo más pedido?
Tenemos todo tipo de leñas siempre de primera clase.
Desde la encina que es la número uno por su gran 
poder calorífico hasta el plátano, que es una leña 
suave y floja pero ideal para iniciar y mezclar por su 
facilidad a la hora de arder y su gran llama.
Sin olvidarnos, claro, del olivo, el almendro o el roble, 
que son todas unas leñas de primera clase.

A parte de leña, ¿qué productos ofrecéis 
a vuestros clientes?
A parte de la leña también tenemos otros productos 
relacionados con el fuego, como puede ser el carbón, 
las pastillas de encender, productos para la limpieza 
de las chimeneas,  etc.
Ayudándonos un poco con algunos productos de tem-
porada como son las naranjas y las mandarinas de 
Valencia y nuestros calçots que, acompañados con 
nuestro sarmiento, son un conjunto difícil de resistirse 
a la hora de hacer un calçotada.

Dicen que vuestras naranjas son muy 
buenas, ¿todos el productos de tempo-
rada son productos de proximidad?
Sí, nosotros no somos de tener una gran variedad de 
productos, pero los pocos que tenemos son recién 
cogidos de la huerta. Como se suele decir: de la huer-
ta a la mesa.

También tenéis calçots. ¿Los clientes tie-
nen que hacer el encargo o pueden venir 
a la tienda y comprarlos en el momento? 
Nuestros calçots son espectaculares y ¡están riquísi-
mos! Los clientes nos hacen pedidos por teléfono o 
vienen a nuestras instalaciones a comprarlos. Siem-
pre intentamos tener en stock para no dejar con ga-
nas a nadie.

¿Ser un negocio familiar da más confian-
za al consumidor final?
Nosotros creemos que esa es nuestra principal ven-
taja. Ver a una familia unida, trabajadora y amable 
con sus clientes tiene que dar confianza. 
Y ellos nos demuestran cada día que así es volvién-
donos a comprar.

QFinfo

TRANSPORTE A DOMICILIO

servicio de
colocación

Carbón, sarmientos 

calçots y productos 

de temporada

¿Cómo os adaptáis a las nuevas tecno-
logías? ¿Se pueden hacer pedidos por 
la web? ¿Cómo os movéis por las redes 
sociales?
Las nuevas tecnologías están dentro de nuestro 
negocio de una manera bastante amplia, ya que se 
pueden hacer pedidos desde la página web. Tenemos 
Facebook, Instagram y estamos publicados en inter-
net a través de Páginas Amarillas, etc.

Para finalizar, ¿qué pensáis de nuestra 
revista ARA QUÈ FEM?
Es una buena revista. Está muy bien diseñada y pen-
samos que nos ayuda mucho a la hora de poder dar-
nos a conocer.



Considera que paga 

mucho en su factura 

de luz y/o gas? 

Llame al 

977 08 01 07 

y le haremos 

un estudio gratuito.

CAMPAÑA INVIERNO 18-19

- Calderas

- Bombas de calor

- Calefacción

Financiación al

 0% de interés.

Aqui comença l'estalvi!

www.asgeener.es

 Emili Miró 3, El Vendrell
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Instalaciones y Montajes 
eléctricos Andrés Cucala

C/ Gessamí, 48. Segur de Calafell
686 843 069 / 977 463 036

www.electracucala.es
acucala@outlook.es

Instalaciones industriales

Cuadros y PLC

Instalaciones neumáticas

Reparación de maquinaria industrial

Implementación en maquinaria a medida

Aires acondicionados

Centre Hípic del Catllar | Ctra. T-203, km. 0.725 (Ctra. de el Catllar a La Secuita) 
El catllar, Tarragona | info@hipicatllar.com    TEL. 627 539 492 - 687 469 909

Te acercamos a los bonitos parajes naturales del 
Catllar cabalgando nuestros nobles caballos.

Organizamos excursiones de 1, 2 ó 3 horas 
por los alrededores, personalizándolas  y

adaptándolas a las preferenca de los jinetes. 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
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Cl. Vidriers, 22 (Pol. Ind. La Cometa)
647 833 862
studio22.escueladedanza@gmail.com
www.studio22-escueladedanzawpweb.es

EL VENDRELL

JORNADA ESPECIAL ANIVERSARIO 
(del 2 al 4 de enero) 

02/01 A las 11h y 19h:  Puertas abiertas Fit gipsy Dance.

03/01 A partir de las 10h: manualidades y actividades Navidad  
   gratuitas.

    19h: Master Class  Zumba.

Para Navidad regala danza 
“packs especiales flamenco, clásico y moderno/zumba”

PACK ORO PACK PLATA PACK BRONCE
* PREGÚNTANOS POR NUESTROS PACK’S

FIT GIPSY DANCE 
(Fitness+ flamenco terapéutico) 

Nueva disciplina en la escuela:

STUDIO 22 OS DESEA 
 FELICES FIESTAS

04/01 1er Aniversario de la escuela.
  A partir de las 18h (fiesta-picapica) con las 
     actuaciones de nuestros alumnos + sorteos 
        + sorpresas varias. 

EL VENDRELL

RACC OFICINA EL VENDRELL 
Carrer Otó Ferrer 7- 9 Baixos 

43700 El Vendrell -  Tarragona
Telf.: 977 668 370  mòbil: 636 717 595

DE VIATGE

AMB LA FAMÍLIA

A LA CARRETERA SIGUIS A ON SIGUIS, NOMÉS PODEM
 FER UNA COSA PER TU: TOT

GAUDEIX AMB ELS TEUS, 
LA PROTECCIÓ ÉS COSA NOSTRA

Cl. Sant Pere, 46
CALAFELL

616 630 222
www.madilimpieza.com

Limpieza de apartamentos turísticos - Particulares y empresas

M A D I Limpieza 

NUESTRO PRECIO: 17,55€/hora (iva incluído)
Contratando 9 horas: 15,55€/hora (iva inc.)
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Prat de la Riba, 5 · 43700 · El Vendrell · Tel. 977 66 11 22 
www.consulting-dcm.com · dcm@consulting-dcm.com

Finances Fiscal Laboral

Comptabilitat Assegurances

Consulting DCM

J.M.PLAZAS DE PARKING

PARA CAMIONES

¡PARKING VIGILADO DESDE 3€ AL DÍA!
Con acceso personalizado y zona vallada perimetralmente

Disponible también para caravanas - furgocampers
embarcaciones - motos de agua - vehículos antiguos - etc.

BANYERES DEL PENEDÈS - 690 173 860



COMPRAMOS TODO TIPO DE CHATARRA
PAGO AL CONTADO

- Especialistas en corte a soplete
- Limpieza y desalojo de naves y locales
- Servicio de contenedores
- Compra de maquinaria pesada

C/ Tarragona, 11 (P.I. L’Empalme)
Sant Jaume dels Domenys

657 866 606

C/ Joan Armajach, 35 Local 2
Davant N-340

BELLVEI
636 891 084

MOSQUITERES - FINESTRES - PORTES - SOSTRES 
TANCAMENTS D’ALUMINI - PERSIANES - ALUMINI IMITACIÓ FUSTA

SERVEIS - 29



Trabajamos con todas las marcas

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

Calderas Termos de agua caliente

Energía solar

Calderas - Estufas - Termos - Calentadores 
Calefacción - Agua caliente - Energía solar - Climatización

Agua ligera y suave, 
máxima protección 
en su hogar

Descalcificadores domésticos 
de bajo consumo y alta eficiencia

BA
JO CONSUMO

A
LTO  REN D I MI ENTO

Efficiency

670 783 316 - 637 87 25 05
info@novsatconfort.com www.novsatconfort.com

Servicio técnico oficial de

Descalcificadores - Osmosis - Tratamiento de aguas
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info@cerrajeriaramirez.com

PUERTAS DE ALUMINIO 
ESCALERAS
ESTRUCTURAS
BARANDAS
MUEBLES METÁLICOS
PUERTAS DE ENTRADA
CARPINTERIA DE ALUMINIO
PORTICONES
PUERTAS BASCULANTES
REPARACIONES
PUERTAS

Desde ahora podemos 

ofrecerles nuestra 

carpintería de 

aluminio exclusiva 

en la zona

Pol. Ind. La Cometa - C/ Teixidors, 14 - El Vendrell

NUEVAS VENTANAS Y CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

Puertas correderas de aluminio Cerramientos y ventanas de aluminioPuertas de entrada de aluminio

CERRAMIENTOS METÁLICOS
ALUMINIO SOLDADO
PUERTAS DE VALLA
MOTORIZACIÓN DE TODO TIPO 
DE PUERTAS
CUBIERTAS
REJAS
FABRICACIÓN A MEDIDA 
VENTA DE HIERRO
BARBACOAS

Nuestros trabajos:

C/ Josep Irla Bosch, 22, 1º 2ª / El Vendrell

ANDULACIÓ SOFROLOGIA

fisioteràpia 
fisioterapia neurológica

punció seca
embenats

684 175 666 inicofisio@gmail.com
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21 DE DESEMBRE.  AQUAMAN.
De la mà de Warner Bros. Pictures i del director James Wan arriba ‘Aquaman’, una aventura repleta d’acció que 
abasta el gegantesc i sorprenent món subaqüàtic dels set mars.
La pel·lícula explica la història de l’origen d’Arthur Curri, meitat humà i meitat atlante, que emprendrà el viatge de 
la seva vida. Aquesta aventura no solament li obligarà a enfrontar-se a qui és en realitat, sinó també a descobrir si 
és digne de complir amb la seva destinació: Ser Rei.

CARTELLERA
DESEMBRE 2018

14 DE DESEMBRE.  MIAMOR PERDIDO.
Mario (Dani Rovira) i Olivia (Michelle Jenner) s’enamoren bojament. Una tarda, plantejant-se que tota relació s’acaba, acaben 
trencant. Durant la gran brega, Miamor, el gat de carrer adoptat per tots dos i que només atén si li criden “Miamor” i li parlen en 
valencià, s’escapa i desapareix, com l’amor que els unia. Durant un temps Olivia ho donarà per mort, a l’amor i al gat, mentre 
Mario ho manté amb vida d’amagat. Com el gat de Schrodingüer, l’amor entre els dos roman viu i mort al mateix temps fins que, 
un bon dia en el qual sembla haver ressuscitat definitivament, Olivia se sent víctima d’un engany i decideix declarar-li a Mario la 
guerra, una en la qual, com en l’amor que encara respira, tot pot valer.

21 DE DESEMBRE.  EL REGRESO DE MARY POPPINS.
‘El retorn de Mary Poppins’ està ambientada en 1930, en el Londres de l’era de la depressió (l’època de les no-
vel·les originals) i s’ha extret del riquíssim material que conformen els set altres llibres de P.L. Travers.
En la història, Michael (Whishaw) i Jane (Mortimer) són ja majors, i Michael, els seus tres fills i la seva majordo-
ma Ellen (Walters), viuen en Cherry Tree Lane. Després que Michael sofreixi una pèrdua personal, l’enigmàtica 
mainadera Mary Poppins (Blunt) torna a aparèixer en la vida de la família Banks i, juntament amb l’optimista Jack 
(Miranda), utilitza les seves habilitats màgiques per ajudar a la família a redescobrir l’alegria i la fantasia que falten 
en les seves vides. 

28 DE DESEMBRE.  BUMBLEBEE.
En la seva fugida l’any 1987, Bumblebee troba refugi en una chatarrería d’un petit poble costaner de Califòrnia. 
Charlie (Hailee Steinfeld), a punt de complir 18 anys, i sense haver trobat encara el seu lloc al món, descobreix a 
Bumblebee, avariat i traumatizat
 per mil batalles. Quan Charlie fa que torni a la vida, no trigarà a descobrir que no és un simple cotxe escarabat groc.

05 DE DESEMBRE.  EL REGRESO DE BEN.
Ben Burns (Lucas Hedges) torna a casa amb la seva família la nit de Nadal. La desconfiada mare de Ben, Holly 
Burns (Julia Roberts), li dóna la benvinguda, però aviat s’adona que Ben no està bé. Durant les 24 hores que 
poden canviar les seves vides per sempre, Holly ha de fer tot el que estigui a la seva mà perquè la seva família 
no s’ensorri.
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Pol. Ind. La Cometa, C/ Carboners, 79 (El Vendrell)  -  Tel. 637 13 29 41

NEUMÁTICOS

Llanta 13”

NEUMÁTICOS NUEVOS PACE 
175/70 R13 82H        50€
175/65 R14 82H        52€
195/50 R15 82V        55€
195/65 R15 91V        55€
205/55 R16 94W       60€
225/45 R17 94W       63€
225/40 R18 92W       66€

Montaje y equilibrado incluido. Otras medidas consultar

PROCEDENTES DE RENTING

HORARIO
LUNES A VIERNES: 09:15 - 13:00 / 15:30 - 19:00
SÁBADOS: 09:00 - 13:00

NUEVAS INSTALACIONES
EN EL VENDRELL

977 67 56 68 - 673 250 671
www.tapiceria-alvarez.es

TAPICERÍA DEL AUTOMÓVIL
Tapizado de asientos de moto, retro, clásicos, etc.
Tapizado de techos de todo tipo de vehículos.
Tapizado de sofás, sillas, sillones...
Limpieza de vehículos, tapicería náutica, reparación de volantes
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TAMBIÉN  
TAPIZAMOS 

SILLAS
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Motos de 125cc.: 50€ 

Motos hasta 300cc.: 80€ 

Motos sup. a 300cc.: 100€

Mantenimientos
Incluye: revisión de aceite mo-
tor, filtro de aceite, filtro de aire, 
agua anticongelante, presion 
ruedas, ajuste freno y cadena.

Distribuidor oficial

 Cr. Pelegrí Ballester, 42 
Vilanova i la Geltrú
Telf. 93 815 76 95

motor house vilanova

CB1000R NEO SPORTS CAFÉ 2018

¡Por sólo 14.600€!

Auténtica, radical, retro y con muchos
accesorios instalados de serie.

SUPER CUB C125
Agilidad para la ciudad. Diversión
asegurada

3.650€

Segueix-nos

Diagnosi Frens

Bateries Tubs d’escapament

Mecànica general Neumàtics

Canvi d’oliSuspensions

El teu taller mecànic 

de confiança

BonNadal

us desitja
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Tel. 977 667 132
C/ Teixidors, 10, amb Carboners 

EL VENDRELL - Pol . Ind. La Cometa

(davant gasolinera i Mercadona)

autofusac@hotmail.com

CÀRREGA D’AIRE CONDICIONAT COMPLETA 60,50 EUROS

GRAN VARIETAT EN MIDES I MARQUES DE NEUMÀTICS

PASTILLES  DE  FRE   TOTS ELS TURISMES
DAVANT DARRERAMà d’obra + IVA inclòs

CANVI  D’OLI  +  FILTRE  D’OLI

10W40 5W40 5W30
Mà d’obra + IVA inclòs

OFERTES EN KITS DE DISTRIBUCIÓ Y EMBRAGATGES

ksdosxapapintura

C/ Boters, 21-23  P. I. La Cometa 
(El Vendrell)
977 910 012 - 615 168 487 
www.ks2xapaipintura.com



Tel. 977 667 132
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Telèfons d’Interès
Guàrdia Civil: 977 66 02 86 

Bombers: 112

Centre d’AP- CAP I VENDRELL:  977 66 77 03

CAP ARBOÇ: 977 67 15 88

CAP CALAFELL: 977 69 14 18

Creu Roja: 977 66 11 41

Hospital del Vendrell: 977 25 79 00

Hospital Vendrell - Urgències:  977 25 79 14

Ajuntament del Vendrell: 977 16 64 00

Ajuntament de Calafell: 977 69 90 09

Ajuntament de l’Arboç: 977 67 00 83

Ajuntament de Roda de Berà: 977 65 70 09

Ajuntament de Vilafranca Pdès.: 93 892 03 58

Ajuntament de Vilanova i la G.: 93 814 00 00

Ajuntament de Cubelles: 93 895 03 00

Mossos d’Esquadra: 112
Policia Municipal: 977 15 44 44
Policia Mpal. - Comarruga: 977 68 47 04
Tanatori Vendrell - Funerària Selva: 977 66 10 75
Ambulàncies: 061
Base: 977 66 01 29
Oficina del Consumidor: 977 15 71 70
Of. d’Empadronament: 977 15 46 80
Joventut: 977 66 32 89
Turisme: 977 68 00 10
Via Pública: 977 15 54 53
Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC): 010
Servei d’Ocup. mpal. L’EINA: 900 33 88 33
Serveis Socials: 977 16 64 16
Consell Com. Baix Penedès:  977 15 71 71

Escola d’Adults CFA El Vendrell: 977 155 674

Telèfons d’interès

ALURIBES, S.L.

FINESTRES - PORTES - TANCAMENTS EXTERIORS

C/ Doctor Marañón, 19
Sant Pere de Ribes

Tel./Fax. 93 896 11 81
Mòbil 677 57 52 58

www.aluribes.com
aluribes@gmail.com

CERVESERIA  ARTESANA 

VINS DE LA TERRA I VERMUTS

TAPES D’IBÈRICS I FORMATGES

CATES EVENTUALS

SERVEI DE PUB DE DIJOUS A DISSABTE

CARRER ALT 33  -   EL VENDRELL  
TLF. 670 244 287

TELF. D’INTERÉS - 42
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LA
VEREMA

RESTAURANT

Dissabte, 1 de desembre

Després de molts mesos realitzant 
una sèrie d’obres de remodelació, 
ja està tot a punt, perqué vegeu la 
nostra nova imatge gastronòmica!

Es tracta d’un espai d’allò més com-
plet i innovador.

Nous amos, nova carta, nova cuina 
i sobretot comptarem amb l’ajuda 
d’un nou xef: Guillermo Pereira.

PROPERA OBERTURA

Disposem de:

- Carta
- Menú diari
- Menú executiu
- Menú concertat

VISITA’NS

Avinguda Penedès, 5 local 1
L’Arboç, Tarragona

PARLA’NS

(+34) 977 16 71 81

CONTACTA’NS
restaurante.laverema@hotmail.com

www.laverema.com

Aquestes festes us organitzem el menjar/sopar d’empresa

I celebra amb nosaltres el Nadal, Sant Esteve i Cap d’Any!!

Montaditos

Torrades

Carn ibèrica

Tapes - Amanides

Cava i vi a copes

C/ Major nª 12, bx.  ~  El Vendrell  ~  977 91 65 82
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Tapas
Hamburguesas

Hot-dog

C/ Rocacrespa, 13 ·  Cubelles
637 94 08 06  · 610 20 90 58

DRINKS & FOOD
MÚSICA EN DIRECTO Y KARAOKE14/12 A partir de las 17h. entrega de 

cartas a los enviados especiales 

Mickey y Minnie

SALOMÓ
C/ Prat de la Riba, 9

977 629 093

VENIU A FER EL DINAR D’EMPRESA.
RESERVAN’S!

BONES FESTES I BON ANY NOU

MENÚ DIARI 12€
 

CAPS DE SETMANA I FESTIUS 23,50€ 

MENÚ CALÇOTADA 37€

Restaurante "venemedi"  comida venezolana y  mediterránea

Reservas por los teléfonos:  977 857 362 / 635 602 805  / 648 281 944
Servicios: Cátering, fiestas Privadas y Cumpleaños 

Ven a disfrutar con nosotros de tu desayuno,  comida, o cena 
en tu nuevo lugar de encuentro...

  Que no te lo Cuenten!!!

R e sta u r a nte  -  Ca f ete r í a  -  Co ckte l e r í a
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QFinfo

AMANIDA DE MAGRANA 
I TARONJA

RECEPTA

Elaboració amanida:

Tallar els tomàquets en cambres, la ta-
ronja en grillons i l’alvocat en galledes, 
i barrejar amb la tonyina i la magrana.
Col·locar les fulles verdes en una font 
formant una base per a l’amanida i sobre 
aquestes la mescla realitzada prèviament.

Elaboració vinagreta:

Col·locar tots els ingredients en un pot/
flascó de cristall, tancar i agitar amb 
energia fins que s’hagin integrat bé.
Bolcar per sobre de l’amanida.

Ingredients per a l’amanida:

Mix de fulles verdes 
(enciam, rúcula, canonges...)

250 g tomàquets Cherry 
1 Taronja

1/2 Magrana
1 alvocat

2 bateguis Tonyina al natural

Per a la vinagreta:
1 cda Suc de taronja 
1 cda Suc de llimona 

2 cdes Oli d’oliva verge extra 
sal i pebre

Nota: Pots reemplaçar la tonyina enllaunada per tonyina fresca o salmó. Passeig Marítim  Sant Joan de Déu,181 L3  Segur de Calafell 
Tel. 977 94 38 79  - www.debutrestaurant.es Debut

CENA FIN DE AÑO
De Bienvenida

Un Cóctel de Ponche de Cava

Entrante
Jamón ibérico cortado a mano
Delicias de queso curado con 

Mermelada de mandarinas

Para Comenzar
Crema de langostinos de Sant 
Carles de la Ràpita al azafrán y 

aceite de albahaca

Pescado
Lomo de mero confitado a baja 

temperatura, jugo de calabacines 
y tártar de verduritas

Carne
Medallones de espaldita de 

cordero lechal de Aranda, relleno 
de setas silvestres y frutos secos 
con reducción de Pedro Jiménez

Postre
Tarta de manzana borgoñesa, 

Tofe de tomillo y helado de vainilla

Bodega
Agua mineral

Vino tinto D.O. Rioja
Vino blanco D.O. Penedés

Uvas de la Suerte

Baile con MÚSICA EN VIVO

Precio por persona 
35€ (IVA Incluido)

Obsequio de 1 perfume 
reservando  con este anuncio
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des de 1973 

Restaurant Les Guatlles
Horari: 13.30h. a 16.00h.

De Setembre a Juliol obert 
caps de setmana i festius

restaurant

Tot tipus d’events - Celebracions - Casaments - Comunions - Batejos - Festes Privades

977 80 90 22
roda de berà

Arranquem temporada de CALÇOTS!
Reserva pel dinar d’empresa d’aquestes festes!

Tarragona

Barc
elo

na

Roda de Berà
Arc de Berà

Bonastre

Estació
FF.CC.

N
-3

40
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Restaurant - Cafeteria

Mas Comellas
C/ Sur, 60 (P.I. Planes de la Serra) - VILARRODONA - 977 63 94 26

Cuina casolana

Menú diari

Esmorzars de forquilla

Grup d’autocars

Buffet l’últim 
diumenge del mes
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C/ La sinia, 14 (Carretera a la Bisbal, 26) 
Llorenç de Penedès

977 69 88 02

Assortits ibèrics 
Tapes casolanes

Entrepans elaborats
Esmorzars de forquilla

Boulangerie - Pâtisserie

C/ Monturiol, 21 - Calafell
lesdelicesdelaura.dl

PA CASOLÀ FET 
ARTESANALMENT

PRODUCCIÓ PRÒPIA

MASSA MARE NATURAL

669 10 19 05

FES JA EL TEU ENCÀRREC

TAMBÉ PRODUCTES 
SENSE GLUTEN

Aquest Nadal tria entre els tortells de Reis  tradicionals
o  bé  el  tortell  de  Reis  francès

C/ Ribera d’Ebre, 10-12 - El Vendrell
977 17 50 15 / 669 10 19 05

Botiga i obrador
Punt de venda

MANIX’S BOULEVARD

També pots encarregar tot tipus d’aperitius 
dolços i salats per aquestes festes!



65 €
Seguidament;

Ball amb l’Orquestra Conjunt AL&MA
a “LA  CUMPRATIVA” 

amb acompanyament de CAVA i COCA  15€

Menú

Crema de marisc
----------

Mariscada
----------

Sorbet de llimona
----------

Llobarro al forn 
ò

Rodó de vedella amb guarnició 
----------

Tronc de “Sant Silvestre”
Vins i Cava del Penedès

Cafès i licors
Raïm de la sort i bossa cotilló

Llorenç del Penedès · Rambla Marinada, 7
977 677 225 · www.cankildo.com

REVETLLA CAP D’ANY 2018-2019

LA BOTA DEL RACÓ
RestaurantPlaca de l’estació, 5  - Vilafranca del Penedès 

938 90 42 17    

Obert des de l'any 1982!

La Bota del Racó és un bar-restaurant familiar, on la nostra preocupació sempre és que 
el client  marxi  satisfet, per això reunim una excelent qualitat i quantitat amb un preu 
ajustat a tot el món.

Menú diari 
12,50€

(també a la nit) 

16,50€

Diumenges no festius: Tancat.

MENÚ D’ARROSSOS
CAPS DE SETMANA 

I FESTIUS
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QF
A
R
A QUE FEM

Vols sortir en aquest espai?
Truca’ns 639 679 731





QF

BON NADAL 
I BON ANY NOU

L’equip d’Ara Que Fem us vol desitjar

AP DENTAL Centre Odontológic

Odontopediatria - Endodòncia - Implantologia
Estètica dental - Ortodòncia - Cirugia

Pròtessis - Blanquejament - Periodòncia

Carrer Berguedà 2-4    EL VENDRELL   (Mas d’en Gual)
977 15 35 95 - 638 077 977   -    apcentredental@gmail.com

Al nostre centre trobaràs un ambient 
càlid i familiar, un grup format per bons 
professionals i excel·lents persones que 
es dedicaran al teu tractament més enllà 
de la fredor característica d´aquest sec-
tor. A l´AP Dental creiem que no totes 
les persones som iguals i per tant no 
tots els tractaments són iguals, per això 
us oferim tractaments personalitzats per 
cada un de vosaltres , sempre acom-
panyats d´una atenció molt propera. 

Treballem totes les especialitats de 
l´àrea odontològica. Donem especial 
importància a la prevenció, per això 
aquest any hem integrat una àrea de 
suport a la higiene bucal i els productes 
més adients per cadascun de vosaltres, 
que pot anar des de la cosmètica bucal 
més innovadora fins a l’àrea més natural 
i holística. 

Tanmateix coordinem els tractaments 
més complexos amb els més senzills, 
d´aquesta manera cobrim tant des 
d’empastaments, blanquejaments, trac-
taments endodòntics, restauracions, cu-
retatges fins a fundes, carilles, pròtesis 
de qualsevol tipus, implants, així com 
tractaments d’ortodòncia o invisalign. 

L´altra aposta del centre és poder tractar 
les patologies d´ ATM i bruxisme, tan pre-
sents en el nostre dia a dia. Per millorar 
aquest servei, hem incorporat el servei  
d´osteopatia i diversos convenis amb al-
tres centres de fisiologia conjuntament 
amb el tractament propi del bruxisme 
que són les fèrules de descàrrega.  

El nostre objectiu és aconseguir que 
gaudiu d´una bona salut bucal.
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