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Aquesta revista arriba a tú gràcies a la seva distribució amb expositors repartits per tota la zona de L’ALT i BAIX 
PENEDÈS, el TARRAGONÉS i el GARRAF. 

Ens trobaràs a les estacions 
de tren i bus. Agafa’m!
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Càmpings
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Forns de pà
Centres d’estètica
Farmàcies
Clubs d’esport

Ens trobaràs a:
Mercats municipals
Estacions d’autobusos
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Benzineres
Supermercats 
Oficines de turisme
Sales de cinema 
... i als nostres clients
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FONDUE
R E S T A U R A N T
C/ Muralla num. 51
43700 El Vendrell

www.alcostatdelmuseu.com

977 663 162  
609 888 425 
660 262 434

T. 977 181 931
esteticmarvendrell@gmail.com

C/ Santa Anna, 1 baixos
43700 El Vendrell NUEVAS INSTALACIONES

C/ Industria, 31-39  - EL VENDRELL 
Tel. 977 18 22 68

977 076 340
C/ Industria, 31-39 - EL VENDRELL

“Nos gustan
 tus envíos”
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C. ALT, 10 ~ EL VENDRELL ~ 977 85 75 03

MODA HOME I DONA. LES MILLORS MARQUES.

També tenim: 

NOU 
AL VENDRELL 



ROBA D’HOME I  DONA

C. Doctor Robert, 48 · EL VENDRELL

Nova col·lecció tardor/hivernTenim tot el que busques!

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 

SHOPPING - 11

C. ALT, 10 ~ EL VENDRELL ~ 977 85 75 03

MODA HOME I DONA. LES MILLORS MARQUES.

També tenim: 

NOU 
AL VENDRELL 





C/ ALT 25  · EL VENDRELL              
977893194   -  617791584

SHOPPING - 13

Cl. Doctor Robert, 2
El Vendrell
977 120 943

Cl. Doctor Robert, 2
El Vendrell
977 120 943

PRÓXIMAMENTE
AUTUMN · WINTER 

2018-19

MALENA COSTA

QF
A
R
A QUE FEM

la revista d’oci

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

¡Da el salto!¡Da el salto!



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)

Joyería
Relojería

Castillo

JOYERÍA CASTILLO 
C/FRANCES MACIÀ, 31

CUNIT  
TLF 977 674 561

JOYERÍA ANGEL
AV. CATALUNYA, 5

SEGUR DE CALAFELL  
TLF 977 162 100  

SHOPPING - 14





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



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

Liquidació 
models 2018

SHOPPING - 17
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11 DE OCTUBRE.  SMALLFOOT.
Una aventura animada per a tots els públics amb música original i un gran repartiment d’estels. Smallfoot dóna 
un gir a la llegenda de Bigfoot quan un Yeti jove i llest es troba amb alguna cosa que pensava que no existia: un 
ésser humà. 
La notícia d’aquest humà el porta la fama i l’oportunitat d’aconseguir a la noia dels seus somnis. Així mateix, pro-
voca una commoció en la senzilla comunitat de Yetis en preguntar-se quines altres coses poden existir més enllà 
del seu poble nevat. És una història alegre sobre l’amistat, el valor i l’alegria del descobriment.

CARTELLERA
OCTUBRE 2018

19 DE OCTUBRE.  ANIMALES SIN COLLAR.
Un mas aïllat a la meitat del camp andalús és testimoni del triomf d’Abel i Nora. Ell és un polític dedicat a la lluita 
pels més desfavorits i acaba de fer història, ella la seva dona i guardiana d’un secret que pot canviar-ho tot.
La promesa d’una nova vida per a tots dos es veu truncada per l’aparició de Víctor, un alt càrrec caigut en desgrà-
cia, i de dos antics amics d’una època que prefereixen oblidar, Virginia i Félix. Tots creuen portar el control d’una 
situació on res és el que sembla i on cada revelació descobreix nous interrogants.

26 DE OCTUBRE.  EL FOTOGRAFO DE MAUTHAUSEN.
Amb l’ajuda d’un grup de presoners espanyoles que lideren l’organització clandestina del camp de concentració 
de Mauthausen, Francesc Boix, un pres que treballa en el laboratori fotogràfic del camp, arrisca la seva vida en 
planejar l’evasió d’uns negatius que demostraran al món les atrocitats comeses pels nazis en l’infern del camp de 
concentració austríac. Milers de negatius que mostren des de dins tota la crueltat d’un sistema pervers. Les foto-
grafies que Boix i els seus companys van aconseguir salvar, van ser determinants per condemnar a alts càrrecs 
nazis en els judicis de Núremberg en 1946. Boix va ser l’únic espanyol que va assistir com a testimoni.

31 DE OCTUBRE.  EL CASCANUECES Y LOS CUATRO REINOS.
Tot el que vol Clara (Mackenzie Foy) és una clau única que obre una caixa que conté un regal de valor incalculable 
que va pertànyer a la seva difunta mare. Un fil daurat, que li ofereixen a la festa anual del padrí Drosselmeyer (Morgan 
Freeman), la condueix a la cobejada clau i no triga a desaparèixer en un estrany i misteriós món paral·lel.
Allí és on Clara troba a un soldat anomenat Phillip (Jayden Fowora-Knight), a una colla de ratolins i als regents que 
presideixen tres dels quatre Regnes: la Terra dels Flocs de Neu, la Terra de les Flors i la Terra dels Dolços. Clara i 
Phillip han de desafiar al terrible Quart Regne on viu la tirana Mare Ginger (Helen Mirren), per recuperar la clau i, amb 
sort, reinstaurar l’harmonia en un món inestable.

05 DE OCTUBRE.  VENOM.
Com a periodista, Eddie porta temps intentant desemmascarar al creador de la Fundació Vida, el famós geni 
científic Carlton Drake (Riz Ahmed), una obsessió que ha arruïnat la seva carrera i la seva relació amb la seva 
núvia, Anne (Michelle Williams). En investigar un dels experiments de Drake, l’ens alienígena Venom es fusiona 
amb el cos de Eddie, i el reporter adquireix de sobte nous i increïbles superpoderes, així com l’oportunitat de fer 
pràcticament el que li vingui de gust. On acaba Eddie i comença Venom?
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SERVEIS - 20

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. 

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

PROMO FIRA: 
Matrícula Gratuita + 10% descuento



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

SERVEIS - 21

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

BELLVEI
636 891 084

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



Talent Femení, és una associació de dones 
emprenedores, empresàries, i professionals, 
sense ànim de lucre, que es constitueix amb 
la finalitat de convertir-se en una xarxa de 
contacte i de suport mutu, que permeti millorar 
i aconseguir amb èxit els reptes que la vida 
presenta en el sexe femení.
Talent Femení té com a propòsit assessorar 
i desenvolupar la capacitat d’iniciativa de les 
dones en l’empresa i la societat en general.

Volem ser un punt de trobada de dones amb 
inquietuds i aptituds que puguin posar en 
comú talent i capital humà, per aconseguir els 
seus somnis i objectius empresarials.
Centrem la nostra activitat al territori demarcat 
per les comarques catalanes de l’Alt Penedès, 
de el Baix Penedès, i de el Garraf, en la capital 
del qual, Vilanova i la Geltrú, tenim la nostra 
seu.

Som un territori ric en recursos i possibili-
tats, amb gran potencial, que volem donar a 
conèixer a la resta de llocs del món.

L’objectiu principal de la nostra associació és 
potenciar la figura de la dona al món empresa-
rial i laboral, eliminant barreres d’accés i enri-
quint la societat amb el talent femení que li és 
propi. Busquem impulsar el lideratge femení, 
el qual encara és insuficient a dia d’avui.

~ Volem ser un punt de trobada de dones amb 
inquietuds i aptituds que puguin posar en 
comú talent i capital humà, per assolir 
els seus somnis i objectius empresarials.

La premiada d’honor d’aquest any és 
Sandra Berneda, periodista, presenta-
dora de TV i escriptora. Escriu sobre les do-
nes, el seu últim llibre és: Las hijas del agua 
(2018), i estem encantades de contar amb 
ella en aquesta edició.

~ Estem a favor de la igualtat.
~ Un dels nostres objectius fonamentals és 
donar visibilitat a la dona treballadora.
~ L’associació treballa en projectes que 
millorin la situació de les dones víctimes de 
violència masclista.
~ Impulsem el lideratge femení.

Els PREMIS TALENT FEMENÍ tenen com a 
objectiu reconèixer el TALENT de dones em-
presàries i directives dels nostres territoris i 
en l’àmbit internacional.
Per participar, envia’ns la teva candidatura 
amb una foto en alta resolució.

La gala de premis tindrà lloc en La Nit dels 
Premis TALENT FEMENÍ, el dia 19 d’octu-
bre 2018 a la Finca Heretat Sabar-
tés el Priorat de Banyeres.
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ERIC BARBERIA
C/ Pau Neruda, 2, esq. Edif. Correos  · Segur de Calafell

617 50 78 68

HORARI
Matins:
de 9:00h. a 13:00h.

Tardes:
de 16:00h. a 20:00h.

Diumenges i dilluns tancat

9€ tallat

SERVEIS - 24

Danza estudio (clásico y contemporáneo) - jazz - teatro - flamenco

salsa - bachata - bailes de salón - line dance - guitarra - danza terapia

Hip Hop (competición - popping - locking - estilos - sexystayle - breack)

Matrícula 50% Descuento

C/ Cep 34 de El Vendrell 
(La Muntanyeta)

653 27 65 59
auladance3@gmail.com

aulatres, escola d'arts escèniques

Nuevas clases de:
Taller coreográfico, Fit Team y acrobacias!

@aulatres_estudi

¡¡¡Este año no tienes excusas, baila!!!

Clases gratis. Prueba tu estilo



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.)

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

SERVEIS - 25



SERVEIS - 26

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

NUEVAS VENTANAS Y CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

Puertas correderas de aluminio Cerramientos de aluminio

Todo tipo de ventanas de aluminioPuertas de entrada de aluminio

info@cerrajeriaramirez.com

CERRAMIENTOS METÁLICOS - ALUMINIO SOLDADO - PUERTAS DE VALLA
MOTORIZACIÓN DE TODO TIPO DE PUERTAS - CUBIERTAS - REJAS

FABRICACIÓN A MEDIDA - VENTA DE HIERRO - BARBACOAS
PUERTAS DE ALUMINIO - ESCALERAS - ESTRUCTURAS - BARANDAS

MUEBLES METÁLICOS - PUERTAS DE ENTRADA - CARPINTERIA DE ALUMINIO
PORTICONES - PUERTAS BASCULANTES - REPARACIONES - PUERTAS

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

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
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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

AP DENTAL 

Av
. B

ai
x 

Pe
ne
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s

1.- Promociónválidaexclusivamente para nuevascontrataciones con pago de prima mensual realizadas entre el 1-8-2018 y el 31-12-2018. Posibi-
lidad de conseguir la devolución de 2 meses de prima de los seguros de “Salud” y de “Dental”, durante la primera anualidad y 1 mes másdurante 
la segundaanualidad de ambos seguros siempre que se contraten los mismos en el periodo de promociónindicado, y el número de asegurados en 
“Dental” sea el mismo que en “Salud”. Si únicamente se contrata un seguro de “Dental” o de “Salud” se podráconseguir la devolución de 2 meses 
de prima de dichosegurodurante la primera anualidad. Promoción compatible con otrascampañas o promociones. Consulta el resto de condiciones 
y seguros en promoción con tu agente o mediador, o en tu oficina de SegurCaixa Adeslas máscercana. 
2.- Prima de recibo (con impuestos y recargosincluidos) por asegurado menor de 45 años y mes, para nuevascontrataciones de Adeslas Plena 
realizadas_hasta el 31-12-2018 y aplicables hasta la siguienterenovación del seguro. 
3.- Prima de recibo (con impuestos y recargosincluidos) mensual aplicable hasta la renovación para nuevascontratacionesrealizadashasta el 31-12-
2018 en una póliza de 5 a 6 asegurados.
Este es un folletoinformativo. Informaciónsujeta a las condiciones de suscripción y contratación de la compañía, consultables en Adeslas.es
Seguro de salud de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en el Paseo de la Castella-
na, 259 C (Torre de Cristal), 28046 Madrid, con NIF A28011864, e inscrita en el R. M. de Madrid, tomo 36733, folio 213, 
hoja M-658265.

NUEVA OFICINA ATENCIÓN COMERCIAL

AVDA. JAUME CARNER, 40

LOCAL 2

EL VENDRELL

Telf. 877072459
elvendrell@oac.segurcaixaadeslas.es

Descubre la nueva campaña de Adeslas

“ESTÁS EN BUENAS MANOS”
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QFinfo

  La cura dels ulls és important al llarg de tota la 
vida. En la infància té un especial sentit.
  Les revisions oculars són claus per a la preven-
ció de qualsevol defecte, disfunció i/o patologia 
relacionada amb la visió. 
  La recomanació és: que des de ben petits  cal 
realitzar una visita/control cada any. Fer una re-
visió no vol dir que s’hagi de posar ulleres. Ser-
veix per valorar que els ulls i el sistema visual 
es desenvolupin correctament  i que estiguin 
preparats per afrontar els aprenentatges aca-
dèmics. També ens permet fomentar el hàbits 
d’higiene visual i postural, per la prevenció de 
problemes visuals.

Quins són els moments idonis per fer-los?

  Dels 0 als 3 anys, és bo fer els controls als 
6 mesos, 18 mesos i 2 anys per observar que 
l’evolució visual és favorable a l’edat que té l’In-
fant.

APRENENTATGE VISUAL
Quan he de mirar la vista al meu fill/a?

 Les revisions que no ens hauríem de saltar, són:
• 3 anys, coincidint amb l’etapa d’escolarització.
• 6-7 anys és un dels moments importants en el 
desenvolupament visual. Coincideix en l’entrada 
a l’educació primària, i per tant el nivell d’exi-
gència visual és major.
• Adolescencia, etapa clau en els canvis evolu-
tius de la persona per a fer el seguiment ocular.

  Si veiem que el nostre fill o filla presenta els se-
güents indicadors, recomanem un control visual 
independentment de l’edat:
- Gira el ull
- Fa ganyotes
- Es frega els ulls
- Está molt quiet o és molt mogut
- Té vermells els ulls
- Té mal de cap
- Es perd al llegir

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

Segueix-nos

  Jo, Sílvia Edo, com a mare i optometrista des-
envolupo el meu treball a EDO òptics tenint cura 
de la salut visual teva i del teus. M'he especialit-
zat en visió infantil, visió binocular i teràpia vi-
sual, treballant de forma multidisciplinària, per a 
poder-te orientar i aportar solucions que ajudin 
al teu fill a superar les dificultats que presenta 
de desenvolupament neurosensorial, visual, au-
ditiu, motor, emocional i de conducta. 

Silvia Edo
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TELÈFONS D’INTERÉS - 34

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

RUSTIC PORTAL
COMPRA - VENTA

Masías & Fincas rústicas

BUYING - SELLING
Country house & Rustic farms

www.rusticportal.com
Barcelona - Begur - Albinyana

+34 688 85 05 05
tzeggers@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



RESTAURACIÓ - 35

Boulangerie - Pâtisserie

C/ Ribera d’Ebre, 10-12
El Vendrell C/ Monturiol, 21

Calafell977 17 50 15
669 10 19 05

lesdelicesdelaura.dl

PA CASOLÀ FET 
ARTESANALMENT

PRODUCCIÓ PRÒPIA

MASSA MARE NATURAL
Productes tradicionals francesos des de 1991

669 10 19 05

FES JA EL TEU ENCÀRREC

TENIM PRODUCTES 
SENSE GLUTEN

PANELLETS    
             ARTESANS

Botiga i obrador
Punt de venda

MANIX’S BOULEVARD

Telèfons d’Interès
Guàrdia Civil: 977 66 02 86 

Bombers: 112
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Escola d’Adults CFA El Vendrell: 977 155 674



Avda. Rei Pere I, 18-20 - L’Arboç
977 671 803 - 600 43 07 92

Braseria La Mossegada

Tapes - Brases - Vermut - Entrepans - Torrades
Menú diari - Menú festiu - Plats combinats

Prueba nuestra
tapa del mes

Tataki de vaca

Tataki de vaca



RESTAURACIÓ - 37

SALOMÓ
C/ Prat de la Riba, 9

977 629 093

Dies laborals durant tot l’any menú de 12€ 
(primer i segon plat, postre, pa, vi, aigua i cafè)

Dissabtes, diumenges i festius menú de 23,50€ 
(primer i segon plat, postre, pa, vi, aigua i cafè)

Carta i menú infantil 13,50€

Cuina casolana
JA TENIM OBERTA L’AGENDA D’AQUESTA 

TEMPORADA 2018-19
Reserves al 
977 629 093

C/C-31. Km 148
Cubelles

Barcelona

610 20 90 58

Carnes a la Brasa
Menú Diario
almuerzos - vermut - tapas

Avda. Rei Pere I, 18-20 - L’Arboç
977 671 803 - 600 43 07 92

Braseria La Mossegada

Tapes - Brases - Vermut - Entrepans - Torrades
Menú diari - Menú festiu - Plats combinats

Prueba nuestra
tapa del mes

Tataki de vaca

Tataki de vaca



Tel. 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 - Festes Privades

des de 1973 

RESTAURANT

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

De Setembre a Juliol obert 
caps de setmana i festius

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

Obert tot l’any - Vermuts & Aperitius - Carta i Menú Diari 
Amplia sel·lecció de vins - Especial Celebracions

NOU SALÓ

PER CELEBRACIONS

 2º Jornades Gastronòmiques 
del Cargol del 10 al 17 d’Octubre

10 varietats de presentacions

A la llauna 

Sal i pebre

A la sal

Suquet de gambes 

Salsa de l’àvia

Ampurdanes 

Amb conill
...

Debut
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RECEPTA

Elaboració:

Per aprofitar la temporada de bolets proposem una 
recepta italiana.

1- Piquem la ceba i l’api. El millor és que els tallem en 
trossos molt petits perquè es desfacin en el sofregit. Al 
final gairebé no notarem la textura de cap dels ingre-
dients però sí el seu sabor. L’all és millor tallar-ho molt 
fi o fer-ho gairebé puré amb el pica-alls.

2- Farem el mateix amb els bolets però en trossos una 
mica més grans doncs com tenen molta aigua es que-
daran en res i volem que es vegin en el plat. 

3- En una cassola o paella gran tirem un bon raig d’oli 
d’oliva verge extra. Quan estigui calent afegim la ceba, 
l’api i l’all picat. Sofregim tot durant 10 minuts perquè 
es barregin bé els sabors.

4- Afegim el carbassó en làmines més o menys iguals, 
sofregim durant 3-4 minuts amb la resta de les ver-
dures.

5- Només ens queda tirar els bolets trossejats i re-
moure’ls bé amb una cullera de fusta, ràpidament i a 
foc alt. Salpebrem i empolverem amb el julivert fresc 
prèviament picat, removem tot bé perquè s’ajuntin els 
sabors durant altres 2-3 minuts. Reservem i preparem 
la pasta.

6- Cou la pasta fins que estigui al punt.

7- Afegim els espaguetis recentment fets a la salsa 
de bolets i carbassó, barregem tot amb una cullera 
perquè s’ajuntin bé els sabors. Empolverem una mica 
més amb julivert fresc picadet i ja ho tenim llest.

Ingredients:
400 g de espaguetis (els que més us agradin)

4 dents d’all
100 ml d’oli d’oliva verge extra Abril Selecció

250 g. de bolets 
Mig api i una ceba gran

1 carbassó 
Sal, pebre negre recentment mòlta, julivert

ESPAGUETIS
AMB BOLETS
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C/ Major nª 12, bx.  ~  El Vendrell  ~  977 91 65 82

Montaditos

Torrades

Carn ibèrica

Tapes - Amanides

Cava i vi a copes
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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 fa-
miliar, 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.

Els oferim una amplia varietat de ta-

pes, torrades, plats mixtes, brasa i pei-
xos. També tenim a la seva disposició un 
menú diari de dilluns a dissabte -també 
a la nit- molt complet per 16,50€. Tenim 
també menú d’arrossos pels caps de set-
mana i festius.

Fem també banquets en dos salons fins a 

45 persones casascún i oferim uns menús 
molt complets composats de diferents pi-
ca-pica a escollir, segon, postre, cafè i 
xarrup.

Diumenges no festius: Tancat.

AV. APEL·LES FENOSA, 12 - EL VENDRELL - 637 356 445

Desayunos - Tapas caseras - Platos combinados - Bocadillos fríos y calientes
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Ctra. Vilafranca - Sant Jaume Km.2.5
Santa Margarida i els Monjos

Menú diari
Menú festiu
Celebracions
Calçotades

Dimarts tancat

Restaurant
CA N’AYXEL À

Gaudeix de la millor cuina tradicional
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RESTAURACIÓ - 48

Carrer Trafalgar, 21  - “EL SERRALLO” - Tarragona   //  Tel. 617 49 46 54  
www.ancoradelserrallo.com                                                Tancat dimecres excepte festius

Tradició tarragonina - Peix fresc de Tarragona 

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





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

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

Y además...

motor house vilanova

CRF450L 2019

¡Por sólo 10.650€!

Amiga del trail, de doble propósito y pre-
parada para circular por la vía pública

SH 125I ABS
Un scooter urbano icónico 
con frenos ABS

3.600€

QFinfo

Valentín Perrone ha guanyat el Campionat del Mediterrani! 
No hi ha paraules per descriure la fita històrica que ha esta-
blert el pilot de Vilanova i la Geltrú. Tant com a debutant, 
com a pilot més jove del Campionat. Mai, i ho tornem a re-
petir, MAI un pilot, i molt menys un debutant, havia obtingut 
aquests registres dins del Campionat del Mediterrani:
 - Pilot amb més curses guanyades (10 a falta d’una cursa)
 - Rècord  absolut de volta ràpida amb la Rieju al Circuit de 
Catalunya i al Circuit Ricardo Tormo.
 - Rècord de curses guanyades consecutivament (7)

I tot això sent el pilot més jove de la parrilla amb 10 anys i 
sent debutant de la categoria.

VALENTÍN, NOU CAMPIÓ DEL MEDITERRANI!
El pilot vilanoví Valentín Perrone guanya les dues mànigues al Circuit Ricardo 
Tormo de València i es proclama Campió del Mediterrani a falta d’una cursa.

El cap de setmana va començar dijous, amb uns entrenaments 
lliures realitzats amb l’únic objectiu de posar a punt el motor.
Divendres, als primer entrenaments cronometrats, va man-
tenir-se en les posicions capdavanteres mentre es feien els 
adjustaments, sobre tot, de la relació del canvi per adjustar la 
moto al traçat del circuit.

Dissabte al matí, amb una temperatura que superava els 30 
graus, es van fer els cronos oficials per tal d’establir l’ordre 
de la parrilla i en Valentín va estar al capdavant durant tot 
moment fins que el va superar un altre pilot que va agafar la 
seva roda tota una volta i el va superar per mil·lèsimes.

Valentín al podi del Circuit Ricardo Tormo.

Valentin Perrone creuant la línea de meta, proclamant-se Campió del
Mediterrani amb la Rieju

Diumenge al matí, 
amb una temperatura 
igualment superior 
als 30 graus, en Va-
lentín va fer una bona 
sortida i es va posar 
al capdavant del grup 
davanter i tot i que a 
la recta els altres pi-
lots intentaven agafar 
la seva roda, a la zona 
més revirada del cir-
cuit en Valentín mar-
xava uns metres que 
a la fi van ser claus en 

la victòria de la primera màniga.
La segona màniga va ser un vertader espectacle de pilotatge. 
En Valentín va sortir i es va col·locar primer i va començar 
a tirar durant cada una de les 10 voltes fins acabar, amb una 
moto completament igual a la dels seus companys, 5 segons 
per davant del segon i tercer classificat i 8 segons per davant 
del grup següent. Abans de sortir a la cursa va dir al seu pare 
que ho faria en “modo Campeón” i així va ser.

Veure un nen tan petit amb la determinació d’un pilot profes-
sional et fa veure que hi ha persones que neixen amb un don i 
amb en Valentín ens passa quan el veiem a sobre d’una moto.
Es pot dir que “Ha nascut una estrella”.
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CL. CARBONERS, 55 · 
EL VENDRELL (P. I. LA COMETA) 
877 019 203 - 695 937 410

PLANCHA - PINTURA - RESTAURACIÓN

TALLER

vehículo 
de sustitución

lavado 
de vehículo

rapidez 
y seriedad

SERVICIO PROFESIONAL

TALLER CONCERTADO DE:

Trabajamos con todas las compañías

TALLER colaborador DE:

SE
RV

IC
IO

S

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

AUTOMOCIÓ - 52



Diagnosi Frens

Bateries Tubs d’escapament

Mecànica general Neumàtics

Canvi d’oliSuspensions

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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AUTOMOCIÓ - 53



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 49,95 EUROS

GRAN VARIETAT EN MIDES I MARQUES DE NEUMÀTICS

EL VENDRELLEL VENDRELL

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

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

ksdosxapapinturaVehículo de

sustitución

TRABAJAMOS PARA TODAS LAS COMPAÑÍAS

Consulta nuestro 
Servicio de taller

AUTOMOCIÓ - 54

www.campertravel.es
Alquiler, venta y fabricación
Telf. 687 517 355 - 645 439 887
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