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SHOPPING - 8

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

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

Joyería
Relojería

Castillo

Valentín
San

Tenemos 
el detalle perfecto.

C/ Roselló, Nau 5 -Pol. Ind. “Les Salines”

CUBELLES  Tel. 93 895 73 24

NUEVA 
COLECCIÓN

CONSULTA PROMOCIONES

· Colchón 90x190 visco 90€

· Colchón 135x190 visco 250€

· Canapé 135x190 madera 250€

CHAISE LONG 
CON MÓDULO DESLIZANTE

TAPIZADO A ELEGIR

· Gran gama de chaise longue

· Sofá-cama mecanismo italiano 700€

EL
SUPER PRECIO

ROBA D’HOME I DONA C. Doctor Robert, 48 · EL VENDRELL

Tenim tot el 
        que busques!

A partir del 
7 de gener
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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!

Sport Shop with Official Merchandising of Futbol Club Barcelona

TIENDA DE DEPORTES CON MERCHANDISING OFICIAL DEL
FUTBOL CLUB BARCELONA

Grabación de nombre al momento
personalization of t-shirt at the moment

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 GENER 
REBAIXES EN MAQUINÀRIA

DISTRIBUÏDORS:

GRUPTRU

SHOPPING - 10
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C/ Teixidors, 7 P. I. La Cometa 

El Vendrell - Tarragona
977 66 65 96 · info@agrobanach.com

La mejor prevención  es una correcta nutrición.

¿Te preocupa 
lo que come 
t u  p e r r o ?

@Agrobanach

Agrobanach

Todo para su mascota / jardineria i horticultura

LLENYES DEL GAIÀ
new TEMPORADA 2018-2019

EMPRESA FAMILIAR

TRANSPORTE A DOMICILIOMARIO 639 146 295
JOAQUIN 659 672 589

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

Torredembarra

www.llenyesdelgaia.com

servicio de
colocación

Carbón, sarmientos 

calçots y productos 

de temporada
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MERCACHINA JI
CTRA. BARCELONA, N 239 

HORARI 
Dilluns a Dissabte de 09.15h. a 21.00h.

Diumenge de 09.15h a 14.00h

Prepara’t per al Carnaval!!

Gran varietat de complements:

CUNIT

Boes, plomes, barrets, maquillatges, 
faldilles de tul de diversos colors, ...

Disposem de disfresses de tot tipus!!
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SHOPPING - 16

 

º

C/ ROQUETES, 67-71 
43700 - EL VENDRELL - (TGNA)
www.moblesvallesvendrell.com

rosa_valles72@hotmail.com
Tel. i fax: 977 661 909

660 446 758



SHOPPING - 17

C/ ALT 25  · EL VENDRELL  977 893 194  

@kimbaravendrell

Outlet Codi B

Roba i Complements
Tot per la dona

Moda nacional &  internacional

50% tot l’any
Carrer de la Palma, 6 local 2 - Vilafranca del Penedès 

930 256 511

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
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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

TANCAMENT D’EXERCICI

AJUSTAMENTS 
COMPTABLES I FISCALS

PRESENTACIÓ DE 
RESUMS ANUALS
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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:

Massatge cranial - facial  (20min) 
Quiromassatge de 40min.  
Quiromassatge de 60min.  
Massatge relaxant amb aromaterapia 
(40min)    
Massatge relaxant amb aromaterapia 
(60min)   
Massatge relaxant + massatge cranial 
- facial (75min)   
Peeling corporal amb hidratació 
Peeling corpral amb massatge relaxant
SPA  Corporal d’Olis Essencials  (60min)
SPA  Corporal d’Olis Essencials + 
massatge cranial - facial  (75min)  
Spa Corporal Benestar  
Spa Corporal Revitalitzant  
Terapia Cupping (massatge amb 
ventoses)    

18€
22€
30€
20€

25€

30€

25€
35€
30€
40€

50€
50€
40€

10% DESCOMPTE

en tots el serveis d’estètica superiors a 20€ 
(excepte en promocions i fotodepilació) (Vàlid fins el 31/1/19)

FOTODEPILACIÓ (pvp/sessió)

                   

Entrecelles     
Patilles      
Llavi superior     
Barbeta     
Barba (home)      
Facial dona (cara i coll)    
Nuca      
Espatlles   
Aixelles      
½ braços     
Braços sencers   
Abdomen     
Línea alba     
Lumbars     
Esquena completa    
Pit complet     
½ cames     
Cames senceres    
Engonals normals   
Engonals brasileres   
Engonals americanes   
Engonals integrals   
Glutis     
Mans o Peus

 10 €
                                15 € 

10 €
  15 €

50 €
30 €
15 €
25 €
20 €
30 €
50 €
30 €
10 €
20 €
50 €
50 €
40 €
80 €
20 €
25 €
35 €
40 €
25 €
15 €

Llimar  i  esmaltar ungles  
Manicura completa   
Manicura completa  SPA  
Pedicura completa    
Pedicura completa SPA  

8€
12€
18€
20€
28€

DEPILACIÓ AMB CERA (tèbia i calenta)

Cames senceres   
½ cames    
Engonals normals   
Engonals brasileres   
Engonals americanes   
Engonals integrals   
Glutis     
Braços sencers   
½ braços    
Aixelles    
Llavio superior   
Celles     
Dep facial / lumbars    
Pit compl.    
Esquena compl.    
Depilaciò complerta home   
(C+Eng+Aix+Pit+Esq+Brç)

   
12€

8€
6€
8€

10€
12€

8€
10€

8€
4€
2€
3€
4€

12€
12€
50€ 

i molt més

HORES CONCERTADES

MASSATGE, SPA i TERÀPIES
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Avda. Frances Macià, 76
Vilanova i la Geltrú · 93 814 72 31
De lunes a viernes de 10h a 13:30h 
y de 16:30h a 20:30h
Sábado de 10h a 13:30h
comercial@puntdebany.com

Paseo Vilafranca, 22
Sitges · 93 894 72 46
De lunes a viernes de 10h a 13:30h 
y de 17h a 20:30h
Sábado de 10h a 14h
www.puntdebany.com

Decora tu casa con los 
mejores materiales

Muebles de baño y cocina
Reformas integrales
Mamparas
Sanitarios
Accesorios
Techos de aluminio
Instalaciones 
(luz, agua, A/C, calefacción)

Arquitectos y proyectores
Ingenieros
Constructores de obra nueva
Cédulas de habitabilidad
Albañiles
Yeseros (pladur)
Pintura
Fachadas
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Instalaciones Oasis S.L.

Tel./Fax: 977  66 43 90
Pedro: 629 76 93 32

Toni: 660 44 67 22
www.instalacionesoasis.cat

REVISE SU CALDERA
OFERTA ESPECIAL - Revisión básica

VISITE 

NUESTRA EXPOSICIÓN 

DE ELECTRODOMÉSTICOS

DESCALCIFICADORES ESSENTIAL

BENEFICIOS VISIBLES



SERVEIS - 25

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

TECNOMETAL 
675 727 702

tecnometal2014avr@gmail.com 

Serralleria metálica

Reixes seguretat 

Automatismes

Portes 

Forja 

Baranes 

Reparacions

Reixes de ballesta

Instalaciones Oasis S.L.

Tel./Fax: 977  66 43 90
Pedro: 629 76 93 32

Toni: 660 44 67 22
www.instalacionesoasis.cat

REVISE SU CALDERA
OFERTA ESPECIAL - Revisión básica

VISITE 

NUESTRA EXPOSICIÓN 

DE ELECTRODOMÉSTICOS

DESCALCIFICADORES ESSENTIAL

BENEFICIOS VISIBLES



SERVEIS - 26

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

¿Considera que paga mucho en su factura  de luz y/o gas?

Llame al 977 08 01 07 y haremos un  

estudio gratuito.

AQUÍ COMENÇA L’ESTALVI!!!

- CALDERAS
- BOMBAS DE CALOR

- CALEFACCIÓN

FINANCIACIÓN AL 0% DE INTERÉS

C/ Emili Miró, 3 · El Vendrell
www.asgeener.es

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 - 27

Cl. Sant Pere, 46
CALAFELL

616 630 222
www.madilimpieza.comM A D I Limpieza 

Limpieza de apartamentos turísticos - Particulares y empresas

NUESTRO PRECIO: 17,55€/hora (iva incluído)
Contratando 9 horas: 15,55€/hora (iva inc.)

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



SERVEIS - 28

comprem tot tipus de ferralla
pagament al comptat

- Especialistes en tall a bufador.
- Neteja i desallotjament de tot tipus
  de naus i locals.
- Acceptem i fem baixa de vehicles
- Servei de contenidors.
- Compra de maquinària pesada.

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

657 866 606

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



Cl. Vidriers, 22 (Pol. Ind. La Cometa)
647 833 862
studio22.escueladedanza@gmail.com
www.studio22-escueladedanzawpweb.es

EL VENDRELL

Nuestros cursos:
Flamenco y sevillanas

Clásico español
Danza Clásica
Cajón flamenco

Guitarra
Danza moderna

Zumba y zumba kids
Yoga y Pilates

Hip hop
Bailes latinos
Breakdance
Shakadance

FIT GIPSY DANCE

Gratis: matrícula y obsequio. 

Celébralo con nosotros!!!
Este enero...

Inauguramos grupo/curso clásico español 
infantil y Juvenil, flamenco avanzado y sevillanas

SERVEIS - 29

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

684 175 666 inicofisio@gmail.com

ANDULACIÓ
SOFROLOGIA
Fisioteràpia 
Fisioterapia neurológica
Punció seca
Embenats



Trabajamos con todas las marcas

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS

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

DESCALCIFICADORES - OSMOSIS - TRATAMIENTO DE AGUAS

Calderas

Termos de agua caliente

Energía solar

- Calderas 

- Estufas 

- Termos 

- Calentadores 

- Calefacción 

- Agua caliente 

- Energía solar 

- Climatización

Servicio técnico oficial de
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Les Délices de Laura són nous sabors, olors i 
sensacions creades amb molt d’amor i passió.

Què us va portar a muntar un obrador de 
producte principalment francès a El Ven-
drell? 
El meu company és francès, de professió pastisser i 
forner, després d’haver viscut 7 anys junts a França 
vam apostar per una botiga que oferís productes de 
la seva terra a la Vila on jo havia crescut.

El logo diu “Boulangerie - Pâtisserie” 
però com us definiríeu? 
Ens definiríem amb una sola paraula: artesans. Fem 
tots els nostres productes des de la massa mare del 
pa, les pastes i postres fins al farcit dels nostres pro-
ductes.

Feu un producte casolà. Es porta una al-
tra vegada els productes artesanals? 
Definitivament si, tenim una clientela fidel des de la 
primera setmana i que s’incrementa a mesura que 
passen els dies. 
Hi ha una altra vegada la voluntat de menjar sa i de 
portar una vida sana en general. 
Els nostres clients aprecien els productes que propo-
sem per la seva elaboració artesanal i la qualitat de la 
matèria primera.

Menjar dolç és menjar sa? 
Cal remarcar que els productes d’elaboració tradi-
cional francesa no són productes que portin un gran 
percentatge de sucre, per posar un exemple, si pre-
nem un cafè amb un sobre de sucre i l’acompanyem 
amb un croissant, estem donant-li més sucre al cos 
pel cafè que pel croissant, ja que aquest últim només 
conté 5 grams de sucre al contrari del sobre que en 
conté uns 20 grams. 
Pel que fa al pa, cap contingut de sucre, només fari-
na, aigua i sal.

Teniu productes dolços i salats. Quin ti-
pus de producte triomfa més? 
Es ven més dolç que salat en general, però hi ha qui 
és més de salat o a certes hores del dia et ve més de 
gust alguna cosa que no sigui dolça; en aquest cas 
tenim una oferta de brioixeria salada,  de «quichés» 
i torrades.

Quin és el producte estrella? 
El producte estrella podríem dir que és el «Croissant» 
de mantega pel que fa a la brioixeria i la «Baguette 
Tradiction» pel pa.

A més del producte estrella, per descomp-
tat, quins productes recomanaries a un 
client que ve per primera vegada? 
Si em demana un producte de brioxeria dolç, per mi, se-
ria la napolitana de poma i canyella, si el vol salat una 
mini quiché o un mix de dolç i salat que seria una napo-
litana integral de tonyina i ceba caramel·litzada. En pans 
especials, el pa d’algues hidratat amb aigua de mar, pels 
molts beneficis que té per l’organisme i pel seu sabor. 
Per últim, les postres recomanades per mi qualsevol!

Teniu productes sense gluten i em diuen 
que tenen bastant acceptació. De quins 
productes es tracta?
Si, col·laborem amb un obrador de Barcelona que ens 
produeix brioixeria dolça i pastissos i amb una botiga 
també amb obrador propi de Tarragona que ens propor-
ciona el pa, la brioixeria salada i les pizzes. Són dues 
empreses familiars, amb parents o ells mateixos celíacs. 
Per tot el que és pa i productes salats es necessita fer la 
comanda abans del dissabte al migdia, ja que ho anem a 
buscar normalment els dilluns, dia que tenim tancat per 
descans setmanal.

També feu pa sense sal i productes sen-
se sucre. Hi ha molta demanda d’aquests 

QFinfo

productes? 
Si així és, fem 2 dies a la setmana, els dimarts i els dis-
sabtes, pa sense sal (de blat, integral i de sègol). 
Cal recordar que és recomanable reservar el seu pa 
tant si és amb sal o no per no quedar-se sense en
segons quins casos, ja que el pa fet de manera artesanal 
té un temps de fermentació i de repòs, etc. que fan que 
els pans estiguin elaborats des del dia d’abans, amb la 
qual cosa, si s’acaba d’una de les varietats no en pro-
duïm més fins el dia següent.
Per altra banda, els productes sense sucre de moment 
són per encàrrec d’igual manera que els productes sen-
se alguns al·lèrgens específics.

Com us adapteu a les noves tecnologies? 
Es poden fer comandes per Facebook? 
Com us moveu a les xarxes socials? 
Tenim Facebook i també Instagram. No tenim pàgina 
web però en aquests moments estem creant la nostra 
pròpia aplicació mòbil que estarà activa durant el primer 
període del 2019. Actualment els clients poden fer en-
càrrecs via Facebook o Instagram, així com preguntes 
i/o dubtes.

Per acabar, què penseu de la nostra revista 
ARA QUÈ FEM? 
Fa ja 6 mesos que col·laborem i estem molt contents del 
tracte i dels efectes que té la publicació del nostre anunci 
mensual a la vostra revista.

Boulangerie - Pâtisserie

PA CASOLÀ FET 
ARTESANALMENT

PRODUCCIÓ PRÒPIA

MASSA MARE NATURAL

Punt de venda

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

C/ Monturiol, 21
Calafell

669 10 19 05
MANIX’S BOULEVARD

Botiga i obrador
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XATONADA 
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3 de febrer de 2019
Xatonada Popular

33è Concurs de Mestres Xatonaires
32a Exhibició de Xatonaires infantils

26a Fira de productes alimentaris 
naturals i artesanals

Amb el suport de:

@promocioeconomicavendrell
#xatonadaelvendrell2018  
#xatoexperience

/firesimercatsvendrell
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Ingredients 
per a 4 persones

Es baten fins 
aconseguir
una textura homogénia

4 o 5 tomàquets
madurs escalivats

100 gr. 
d’ametlles
torrades i
pelades
30 gr. 
d’avellanes
torrades i
pelades
la popla d’una
nyora

1 cap 
d’alls
escalivats

1 dent 
d’all cru

Julivert

Sal

Vinagre al gust

1 llesca de 
pa torrat

80 cl. 
d’oli d’oliva
aprox.

Passeig Marítim  Sant Joan de Déu,181 L3  Segur de Calafell 
Tel. 977 94 38 79 · 604 17 14 97 - www.debutrestaurant.es

Vermuts & Aperitius  /  Carta i Menú Diari  /  Amplia sel·lecció de vins /  Especial Celebracions

MENÚ CALÇOTADA*

*(calçots, carn, aigua, ví, crema catalana, copa de cava i café.)

30€Obsequi de 1 perfum 
reservant amb aquest anunci

@debut.restaurantDebut
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La Casona
Restaurant

ESMORZARS 
DE FORQUILLA

6,00€
Especial 

CICLISTES
 MOTORISTES

C/ La Pineda, 14 · Clariana (Castellet i la Gornal) · Tel. 977 67 04 44

Calçotada
econòmica

20€

Calçotada
sense límit

30€

ARRENCA LA TEMPORADA 
DE CALÇOTS

Menú diari 10€
Menú festiu 14’90€

des de 1973 

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

De Setembre a Juliol obert 
caps de setmana i festius

restaurant

977 80 90 22
roda de berà

Tarragona

Barc
elo

na

Roda de Berà
Arc de Berà

Bonastre

Estació
FF.CC.

N
-3

40

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

Arranquem temporada de CALÇOTS!
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www.cankildo.com

Menú diari 
11€

Menú festiu: 
17€

22€

MENÚ CAN KILDO
Bacallà esqueixat amb romesco
Amanida tèbia amb formatge de 

cabra  
Perles de meló amb pernil
Xató amb tonyina i bacallà

Canelons casolans
----------

Calamarsons a la planxa
Mitjana de vedella a la brasa 
Graellada de carn a la brasa 

 Bacallà a la llauna
Ànec a la catalana

----------
Postres casolans a escollir

Vi negre ò blanc ò cava ò similars

MENÚ MENORQUÍ
Aperitiu de la casa

----------
Arròs caldós 

ò
 Paella de marisc amb llagostetes  

----------
Postres casolans a escollir

Vi ò cava del poble ò similars

26€

Mini calçotada: 17€
Calçotada: 30€

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

ABIERTO FINES DE SEMANA

CALÇOTADES 24€
MENÚ INFANTIL CON 
PASEO EN PONI GRATIS

RUTAS A CABALLO
CONSÚLTENOS

HACEMOS



www.cankildo.com

Menú diari 
11€

Menú festiu: 
17€

22€

MENÚ CAN KILDO
Bacallà esqueixat amb romesco
Amanida tèbia amb formatge de 

cabra  
Perles de meló amb pernil
Xató amb tonyina i bacallà

Canelons casolans
----------

Calamarsons a la planxa
Mitjana de vedella a la brasa 
Graellada de carn a la brasa 

 Bacallà a la llauna
Ànec a la catalana

----------
Postres casolans a escollir

Vi negre ò blanc ò cava ò similars

MENÚ MENORQUÍ
Aperitiu de la casa

----------
Arròs caldós 

ò
 Paella de marisc amb llagostetes  

----------
Postres casolans a escollir

Vi ò cava del poble ò similars

26€

Mini calçotada: 17€
Calçotada: 30€



RESTAURACIÓ - 42

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

QF
A
R
A QUE FEM

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

¡Da el salto!¡Da el salto!





LA
VEREMA

RESTAURANT

Disposem de:

Avinguda Penedès, 5 local 1
L’Arboç, Tarragona

(+34) 977 16 71 81

restaurante.laverema@hotmail.com

www.laverema.comwww

Carta
Menú diari

Menú executiu
Menú concertat

QFinfo

RECEPTA

Ingredients:

1/2 col grossa / 2 patates grans o 3 petites / 3 alls
Botifarra negra (al gust) / Sal i oli d’oliva verge extra

Trinxat de patata, col i butifarra negra.

Elaboració:

1.- Pelar i netejar les patates i la col.
2.- Tallar la col i les patates a trossos 
no gaire grans.
3.- Bullir-ho en aigua amb sal fins que 
les patates siguin toves.
4.- Treure l’aigua, escórrer bé la col i 
les patates. Aixafar-ho amb una for-
quilla. No importa si queda algun 
trosset.
5.- Passar per la paella la botifarra ne-
gra. Millor si li traieu la pell i l’esmico-
leu una mica. Mentre es va escalfant 
es pot anar esmicolant una mica més. 
S’ha de torrar una mica però vigileu 
no es cremi!!

6.- Reservar la botifarra i en aquella 
mateixa paella posar una o dues cu-
llerades d’oli.
7.- Quan l’oli sigui calent, afegir els 
tres alls pelats i tallats a làmines.
8.- Un cop els alls siguin rossos, afe-
gir el trinxat de col i patata i la bo-
tifarra negra. Remenar-ho tot bé i 
deixar-ho a la paella uns 10 minuts 
per tal que vagi enrossint una mica. 
Aneu remenant de tant en tant!!
9.- Ja teniu el trinxat, però si el vo-
leu presentar emplatat com a les fo-
tografies, ompliu un motlle i doreu 
una mica per sota, d’aquesta mane-
ra quedarà rosset al girar al plat.
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Tapas
Hamburguesas

Hot-dog

DRINKS & FOOD

TABERNA COUNTRY

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

PLAZA ORIENTE, 3

EL VENDRELL

671 522 975

CHOCOLATE
CHURROS / PORRAS

BOLLERIA SALADA / IBÉRICOS
(ELABORACIÓN PROPIA) 

CAVA I VINO A COPAS
BOCADILLOS

(FRÍOS Y CALIENTES)  
Y EL MEJOR CAFÉ

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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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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Pastisseria elaborada al nostre obrador
amb matèries primeres del país

Pans 100% ecològics de
massa mare 100% natural

Emporta’t el pa
acabat de coure

www.passionsorigen.com

El Vendrell
C/ Prat de la Riba, 16

977 663 451

Calafell
C/ de Mar, 39
977 694 345

passionsorigendelpa@gmail.com

Properament
SERVEI A
DOMICILI

Coques salades, coques dolces,
pa de pessic, broixeria, productes

sense gluten i molt més!

passionsorigen

Assortits ibèrics  · Tapes casolanes · Entrepans elaborats · Esmorzars de forquilla

BURGER
Special

C/ La sinia, 14 (Ctra. a la Bisbal, 26) 
Llorenç de Penedès

977 69 88 02

C/ Crèdit, 1
El Vendrell
977107618

Porres i Xurros amb xocolata · Gofres · Crêpes dolços i salats · Entrepans freds i calents

Sucs naturals · Cafès · Xocolates · Frappelattes · Té bio · Infusions vàries



Pastisseria elaborada al nostre obrador
amb matèries primeres del país

Pans 100% ecològics de
massa mare 100% natural

Emporta’t el pa
acabat de coure

www.passionsorigen.com

El Vendrell
C/ Prat de la Riba, 16

977 663 451

Calafell
C/ de Mar, 39
977 694 345

passionsorigendelpa@gmail.com

Properament
SERVEI A
DOMICILI

Coques salades, coques dolces,
pa de pessic, broixeria, productes

sense gluten i molt més!

passionsorigen
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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

C/ Santiago Russinyol, 6  -Comarruga-  Tel. 977 68 18 59 
Abierto todo el año.  Jueves, día de descanso semanal

FRANKFURT 
CAMPI

TAPAS
BOCADILLOS

FRANKFURTS
HAMBURGUESAS

Mes de la tapa

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 el primer 
diumenge del mes

Feliç Any Nou

6 de gener “dia de Reis”  
buffet lliure 18€

(prèvia reserva)
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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

Diagnosi Frens

Bateries Tubs d’escapament

Mecànica general Neumàtics

Canvi d’oliSuspensions

El teu taller mecànic 

de confiança

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

Vehículo de

sustitución

TRABAJAMOS PARA TODAS LAS COMPAÑÍAS

SU COCHE

COMO NUEVO

AUTOMOCIÓ - 54
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18 DE GENER.  GLASS (CRISTAL).
Després de ‘El protegit’, Bruce Willis reprèn el paper de David Dunn i Samuel L. Jackson encarna a Elijah Price, 
conegut també pel seu pseudònim de Mr. Glass. James McAvoy, que va treballar en Múltiple, torna a interpretar 
a Kevin Wendell Crumb i les múltiples identitats que resideixen en ell, i Anya Taylor-Joy és Casey Cooke, l’única 
captiva que va sobreviure a una trobada amb La Bèstia.
Enllaçant amb la conclusió de Múltiple, Glass (Cristall) ens descobreix a Dunn perseguint a la Bèstia, la figura 
sobrehumana de Crumb, en una sèrie de trobades cada vegada més intenses, mentre que l’ombrívola presència 
de Price sorgeix com un orquestador que amaga secrets crucials de tots dos homes.

11 DE GENER.  ASTÉRIX. EL SECRETO DE LA POCIÓN MÁGICA.
Grimpant àgilment entre arbres a la recerca de vesc, el druida Panoramix sofreix una caiguda que li fa reflexionar... S’ha trencat 
una cama, però podria haver estat pitjor! Qui s’encarregaria de preparar la tan vital poció màgica que dóna força sobrehumana 
a qui la prova si ell no pogués fer-ho? Amb Astérix i Obélix al seu costat, emprendrà una cerca per tota Gàl·lia per a trobar un 
druida digne de conèixer el secret de la recepta de la poció màgica, i assegurar així el futur del seu llogaret.

18 DE GENER.  MULA.
Eastwood encarna a Earl Stone, un home d’uns 80 anys sol i arruïnat que s’enfronta a l’execució hipotecària 
del seu negoci i al qual ofereixen un treball en el qual només ha de conduir. Però sense saber-ho, Earl acaba de 
convertir-se en un correu de drogues per a un càrtel mexicà. Earl ho fa tan bé, que la seva càrrega augmenta 
exponencialment i se li assigna un controlador. Però aquest controlador no és l’únic que vigila a Earl. La nova i 
misteriosa mula de la droga també ha arribat al radar de Colin Bates, un agent de la DEA. I encara que els seus 
problemes de diners han desaparegut, els errors del passat de Earl tornen a la càrrega. No és clar si tindrà temps 
per a corregir aquests errors abans que els agents de la llei, o els sicaris del càrtel, l’atrapin.

04 DE GENER.  COMO LA VIDA MISMA.
“Como la vida misma” es centra en una parella (Oscar Isaac i Olivia Wilde) que lidera una gran història d’amor 
multigeneracional que abasta dècades i continents, des dels carrers de Nova York fins al camp andalús, i en la 
qual tot està connectat a partir d’un sol esdeveniment.

GENER 2019
CARTELLERA

25 DE GENER.  THE OLD MAN & THE GUN.
Basada en la història real de Forrest Tucker, un aposto lladre de bancs que en els seus 80 anys de vida va acon-
seguir escapar-se 18 vegades de presó. Retirat de l’ofici, Tucker (Robert Redford) viu en una llar de jubilats i ha 
trobat en Jewel (Sissy Spacek) a l’amor de la seva vida.
Quan un dia veu al detectiu John Hunt (Casey Affleck) per televisió, l’ex atracador sent la necessitat de donar un 
últim cop i demostrar que encara pot portar en escac als policies més competents.
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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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La Honda NC750X ha sido un éxito de vendas 
desde el nacimiento de la versión NC700X. 
El secreto de su éxito ha sido su fiabilidad mecánica, facili-
dad de conducción, parco consumo de combustible, espe-
ciales soluciones técnicas y un precio contenido.

Diseño
Honda ha rediseñado su parte frontal para conseguir una 
imagen más “Adventure” que su antecesora, con lo que es 
mucho más atractiva, abarcando así a un segmento más 
grande de usuarios que en su anterior versión. 
Disponemos de faro delantero de Led, al igual que el piloto 
trasero, comodidad tanto para el piloto como para el pasa-
jero en un modelo que está pensado para realizar viajes de 
largo recorrido.
La cúpula delantera nos ofrece una buena protección y 
todo el diseño en general se asemeja a la gama Adventure 
de la marca.

Motor
Su motor es un bicilíndrico en paralelo con 8 válvulas, refri-
gerado por líquido y alimentado por inyección electrónica, 
que dispone de una potencia de 54 CV a 6.250 rpm.
Este motor ofrece lo mejor de si mismo en bajos y medios, 
que es el rango de utilización perfecto para la mayoría de 
usuarios de este tipo de motocicleta, con lo que la facilidad 
y seguridad en su conducción está asegurada.
La Honda NC750X también está disponible en una versión 
de 35kW para todos los que posean el carné A2, está ver-
sión se puede convertir fácilmente en “full power” en un 
concesionario Oficial Honda, cuando el carné así lo per-
mita.
La Honda NC750X sigue con la línea marcada por la marca 
en conseguir un bajo consumo de combustible, es por ello 
que con 1 litro de gasolina puedes recorrer 28,6 km. (modo 
WMTC), lo que nos ofrece una considerable autonomía de 
400 km. con un depósito de gasolina de una capacidad de 
14,1 litros.

DCT
La Honda NC750X está disponible con cambio de marchas 
clásico, o bien con el sistema DCT de doble embrague. Es 
por ello que el modelo que incorpora este sistema no lleva 
leva de embrague ni de cambio de marchas en el pie.

El sistema de cambio automático dispone de la posición 
“D” y 3 posiciones “S” o Sport, de esta manera hay más 
opciones de adaptarse al gusto de cada usuario.

La opción “D” es la que economiza más combustible, ya 
que utiliza las marchas más largas posibles, la opción “S” 
está disponible en 3 posiciones, por carretera la mejor es 
la posición intermedia, y si ya entras en carreteras de cur-
vas reviradas lo pones al máximo y la Honda NC750X se 
vuelve realmente agresiva. Los modos Eco y Shift son op-
ciones adicionales con la pantalla ajustada a un solo color 
o en el modelo DCT ajustada al modo supeditado.

FICHA TÉCNICA

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

motor house vilanova

Nou disseny
 Nou format

Prepara’t per un

ple de novetats

QF

Webs · APP · Posicionament
 Roba personalitzada · Imatge corporativa

www.araquefem.es

@ARAQUEFEMRevista

@araquefem
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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

NC750X 2019 

¡Por sólo 8.000€!

El secreto de su éxito ha sido su fiabili-
dad mecánica, facilidad de conducción y 
poco consumo de combustible.

VISION 110
Un 4 tiempos para el día a día 
en la ciudad

2.250€


