
Núm. 2017 C/ Xiquets de Valls, 9 baixos - Tel. 977 60 19 53 Valls, 4 de NOVEMBRE de 2022



LES GRALLES - 2

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

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

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

Tel. 977 61 38 88

www.cosequilibri.com

CLÍNICA DENTAL
RAMON I MONTSERRAT

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

Passeig de l’Estació, 40, 1er. 1a.
Tel 977 60 88 62 - 628 642 998

43800 VALLS

CENTRE MÈDIC
PSICOTÈCNIC

Dr. Tejero
Ctra. de Montblanc 2, 1er. 1a.

43800 VALLS (Tarragona)

CERTIFICATS
Permisos de conduir
Llicències d´armes

Revisions esportives

DEMANA CITA PRÈVIA AL:
   T/ 629 25 23 24

NÚRIA CLOFENT I PRATS
ODONTÒLOGA - Núm. col. 2939

www.clinicadentalclofent.com

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

Xiquets de Valls, 7  -  VALLS

Tel. 977 60 29 37

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat
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Valls

Vila-seca

C. Vallvera, 15 baixos / 977 61 43 43

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

Té un pis per llogar?

✓ Lloguer permanent!
✓ Lloguer garantit!
✓ Manteniment inclòs!

Mentre venem 
el seu pis, ens 
fem càrrec de la
seva Hipoteca!!!

Té un pis per vendre?

La immobiliària 
de referència 
a Valls i comarca.

Venem o lloguem el seu pis. Administrem el lloguer del seu pis. 

Ens fem càrrec de tot.

Truqui’ns i l’informarem

info@finquesaltcamp.com

Agent de la propietat 
immobiliària nº 927

Administrador
de finques nº 627 

977 61 43 43
www.finquesaltcamp.com

L’EXCLUSIVA DE FINQUES ALT CAMP VENDA 

120 m² | 4 h. (1 sortida a balcó)
2 banys compl.(dutxa i banyera) 

Cuina indep. + eixida tancada
Àmplia sala-menjador + balcó

Radiadors | AA.CC. | Ascensor 
Alt, lluminós, assolellat i vistes 

VALLS  165.000€

Situat zona centre comercial

Pis + Pk zona comercial 
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Petites Crides
• DESGUACE VALLS. GESTOR 
DE RESIDUS N.E-444/97. 
PRODUCTOR P-25440.1. Recollida 
de vehicles a domicili. Tramitem 
la baixa definitiva del seu vehicle 
al moment. Som a la Ctra. de 
Barcelona s/n de valls. Horari de 
dilluns a divendres de 9 a 13h i de 
15 a 19h. Dissabtes de 10 a 13h. 
Interesados llamar al:
              Tel. 977 604 947
          catv@mercars.com
           www.mercars.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES FAN FEINES DE 
DESBROÇAMENTS DE boscos, 
parcel·les, finques i serveis de 
jardineria. Tala i poda d'arbres 
també en altura. Autònom. Per a 
més informació trucar al:

Tel. 611 623 682
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PALETA ECONÓMICO, 
REALIZA TODO TIPO DE 
TRABAJOS en yeso, pladur, alisado 
de paredes, pintura, alicatados de 
cocinas, baños y suelos. Piedra 
vista, fontanería, electricidad y 
vallado de fincas. También se 
pintan terrazas y transportes con 
camión. Interesados llamar al:

Tel. 669 916 833w 
                           613 142 694    

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• EN VENDA PLAÇA DE 
PÀRQUING DE RATLLA. Al C. 
Arquitecte Vives 3-5, Barri el 
Fornàs, Valls. Interessats truqueu al

Tel. 695 11 38 67
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA SEMINOVA AL PLA DE 
SANTA MARIA, de 200 m2, 4 hab. 
2 banys, cuina i menjador gran,  
pati de 25 m2, garatge per 2 cotxes 
i Magatzem. Exterior i assolellada a 
la zona del Poliesportiu. Preu de 
175.000 €.Interessats truqueu al    

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS DE 100 M2 REFORMAT 
AMB VISTES AL  PATI DEL 
CASTELL, àmplia cuina i menjador, 
3 habitacions i 1 bany complet. Un 
balcó. Calefacció i aire condicionat. 
Ascensor. Exterior i assolellat. Preu 
de  venda 130.000 €. Interessats 
truqueu al   

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

• PARTICULAR NECESSITA PIS 
DE LLOGUER zona Psg. Estació, C. 
Del Tren, Vilar, Parc Barrau i carrers 
dels voltants. Mínim 2 habitacions.
Amb ascensor. Interessats truqueu 
al

Tel. 646 756 755
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRAMOS TODO TIPO 
DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA 
I TRACTORES averiados, 
accidentados y sin ITV. Recogemos 
a domicilio, tramitamos bajas, pago 
al contado. También hacemos 
servicio grúa porta coches. 
Interesados llamar al:

Tel. 665 232 632w
693 277 682w

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  W W W. M U LT I S E R V E I . C AT 
Empresa climatizadora especialitzada 
en aire condicionat Oferíem de la 
marca Hisense el model Brissa9 amb 
2,5kw de potencia, baix consum 
elèctric classe A++, amb bomba de 
calor i actual refrigerant r32, pantalla 
il·luminada, per 644€ Preu amb iva i 
instal·lació per substitució, o finançat 
a 12 mesos sense interessos per 53€/
mes. Demani el seu pressupost sense 
compromís!!! Més productes com: 
calderes, descalcificadors, osmosis, 
escalfadors a gas i elèctrics,… visita 
la nostra web a:
www.multiservei.cat o sol·licita un 
pressupost sense cap compromís. 
L’atendrem a Valls Carretera del 
Pla nº29 de dilluns a divendres de 
10 a 13h i els dimecres per la tarda 
de 17 a 19h

Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE HACEN MUDANZAS Y 
TRANSPORTES. Servicio de 
montaje y desmontaje de muebles. 
Vaciamos pisos y naves. Servicio 
de grúa porta-coches. Interesados 
llamar al:

Tel. 605 507 589
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• GRUP INVERSOR DE LA 
LOCALITAT DE BARCELONA, 
“BUSQUEM EDIFICIS E 
IMMOBLES A LA POBLACIÓ DE 
VALLS EN ZONA EL  PATI, CASC 
ANTIC I VOLTANTS, comprem 
immobles a preu de taxació. 
Interessats truqueu al

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• SUBMINISTREM I 
COL·LOQUEM PARQUETS DE 
TOT TIPUS, sintètic i de fusta; 
tarimes de piscina i restauració de 
parquets vells. Interessats truqueu 
al

Tel. 681 175 208
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA MASIA A BAYONA 
(VALLS) PER CELEBRACIONS O 
FESTES. Sala amb cuina, llar de foc 
i bany. Interessats truqueu al

Tel. 669 442 891
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• EN VENDA FIAT SCUDO COMBI 8p, 
motor 1.9 HDI, 110cv, 342.500km, 
any 2005, amb safata maleter, 
adaptable com a furgoneta amb 
separador de càrrega reglamentària, 
enganxall per a remolc i pneumàtics 
seminous. ITV passada del gener'22 
i discos de fre nous. Interessats 
truqueu al   

Tel. 655 884 902
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA AL CARRER 
ABAT LLORT  de 110 m2. Menjador 
i cuina reformada, 4 habitacions i 2 
banys. Calefacció-Aire cond. Balcó 
de 12 m2. Garatge per 1 cotxe. 
Exterior i assolellat.  Preu de venda 
de 105.000 €. Interessats truqueu 
al  

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Urb. Fontana
Xalet de 120m2 seminou
Menjador ampli i cuina
4 habitacions i 2 banys c.
Magatzem i piscina
Parcel·la de 1200m2 
totalment vallada

PREU FANTÀSTIC

155.000€

Bona

Inversió!!!

XALET AL POBLE DE VALLMOLL

Pis de 120m2 en bon estat
Espaiosa cuina i menjador
4 habitacions (3 dobles)
2 banys
2 balcons i galeria
Calefacció
Exterior i assolellat

PREU ESPECIAL

120.000€

Extraordinària

Zona!!!

PIS ZONA C/ AVENIR

Xalet seminou de 322m2
Ampli menjador i cuina
4 hab. dobles i 3 banys
Garatge-trast per 4 cotxes
Ampli jardí de disseny
Calefacció i Aire 
condicionat
Terreny de 468m2 tancat
PREU IDEAL

349.500€

Exclusiva

Casa!!

XALET A URB. MAS CLARIANA

Casa seminova de 200m2
Ampli menjador i cuina 
amb accés al balcó
4 habitacions dobles
2 banys complets
Garatge 2 cotxes i traster
Pati d'uns 25m2
Vistes a la muntanya
PREU ESPLÈNDID

175.000€

Magnífica

Casa!!!

CASA PLA DE SANTA MARIA

Pis de 120m2 renovat
Ampli menjador amb 
accés a una terrassa de 
12m2
Cuina equipada i espaiosa
4 habitacions i 2 banys
Calefacció i A.C.
Ascensor i garatge
PREU ESPLÈNDID

105.000€

Immillorable

Pis!!!

PIS CARRER ABAT LLORT

Pis de 100m2 en bon estat
Ampli menjador-cuina
4 habitacions i 2 banys
Calefacció-Aire 
condicionat
Instal·lació d'alarma
Ampli balcó
Exterior i assolellat
PREU D'ENDERROC

78.000€

PIS URB. LA XAMORA

Impressionant

Pis!!!

Casa de 200m2
Ampli menjador i cuina
4 hab. i 2 banys complets
Finestres d'alumini
Garatge per un cotxe gran 
tancat
Àmplia terrassa
Exterior i assolellada
PREU EXCLUSIU

93.000€

CASA CTRA. DE TARRAGONA

Esplèndida

Ocasió!!

Pis de 120m2 renovat
Ampli menjador-saló accés 
a un pati de 15m2
Cuina renovada i àmplia
4 habitacions 
1 bany complet amb dutxa
Traster de 10m2 i 2 balcons
Calefacció elèctrica
PREU IMMILLORABLE

55.000€

Esplèndid

Pis!!

PIS ZONA DEL PATI

Xalet seminou d'any 2009
Ampli menjador i cuina
3 habitacions i 2 banys com
Calefacció-aire condicionat
Parcel·la de 967m2
Totalment vallada
Bona orientació
Exterior i assolellada
PREU D'OFERTA

135.000€

Zona

Tranquil.la!!

XALET A URB. MAS DEL PLATA

Pis de 105m2 seminou de 
l'any 2009
Ampli menjador i cuina
3 hab. i 1 bany complet
Balcons amples
Calefacció i aire cond.
Garatge per un cotxe i 
moto
PREU ESPECIAL

99.000€

Esplèndid

Pis!!!

PIS PLA DE SANTA MARIA
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•  W W W. M U LT I S E R V E I . C AT 
Multiservei Alt Camp s.l. Empresa 
especialitzada en tractament d’aigua: 
Amb el nostre equip d’osmosi no 
carregui amb pesades ampolles 
d’aigua, també fem reparació 
i manteniment multi marca per 
només 85€ l’any. OFERTA OSMOSI 
HIDROWATER: model compacte 
PHOENIX de 5 etapes de filtrat, 
amb pre filtre, post filtre, membrana 
75gdp, dipòsit incorporat de 3 galons 
i sistema anti-fuïtes. Instal·lat per 
només 397€, amb l’IVA inclòs i model 
genèric NEREO de 5 etapes de filtrat, 
amb post filtre i dipòsit. Instal·lat 
per només 335€, amb l’IVA inclòs 
Demani el seu pressupost sense 
compromís!!! Més productes com: 
calderes, descalcificadors, osmosis, 
escalfadors a gas i elèctrics,… visita 
la nostra nova botiga virtual a:

www.multiservei.cat
L’atendrem a Valls Carretera del Pla 
nº29 de dilluns a divendres de 10 a 
13h i els dimecres per la tarda de 
17 a 19h

Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES FAN TREBALLS DE 
FUSTERIA I MANTENIMENT de 
la llar. Interessats truqueu al

Tel. 649 523 308
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VOLS FER UN DINAR AMB 
AMICS, FAMÍLIA O COMPANYS 
DE FEINA? Et lloguem la masia!!! 
Truca'm i t'informaré:

Tel. 669 442 891
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS AL PLA DE SANTA MARIA  
seminou de l´any 2009 de 108 m2, 
planta baixa amb pati, menjador 
i cuina, 3 habitacions i 2 banys, 
garatge per un cotxe. Exterior i 
assolellat Preu de venda 99.000€. 
Urgeix Vendre!!! Interessats truqueu 
al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A VALLS. 
Sup. útil 248 m², 5 habitacions (4 
dobles, 1 individual), 2 banys, 1 
bany auxiliar, urbanitzat, cuina, 
safareig, menjador, terrassa, terres, 
armaris, porta blindada, vidres 
dobles, aigua, llum, tancaments, 
fusteria interior, aire condicionat 
i orientació assolellada. Preu 
80.000€. Interessats truqueu al

FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888

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

ES NECESSITA PAGÈS
AMB EXPERIÈNCIA EN VINYA

per treballar a Sarral i Barberà. 
Contracte per llarg temps.

Interessats trucar al: 615 945 339
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COMPRARIA 
PIS A VALLS O 

RODALIES

MÀXIM 60.000€
PAGAMENT AL 

COMPTAT

Interessats truqueu:
Tel. 619 126 111

CONSELLS PER L'ÚS ADEQUAT I 
RESPONSABLE DE MÒBILS EN ELS 

NENS I ADOLESCENTS

És imprescindible gestionar 
correctament l’ús del mòbil dels 
nostres fills i filles des de l’inici 
d’aquestes primerenques edats fins a 
l’adolescència. 

- El primer telèfon mòbil que 
facilitem als nostres fills, l’haurem 
de preparar per tal que el maneig 
sigui fluid, segur i correcte.

- Pactar regles amb els nostres fills/es 
pel que fa a l’ús actiu del mòbil.

- Donar exemple com a pares amb el 
nostre ús del mòbil.

- Es recomana l’ús d’aplicacions que 
filtrin l’accés a webs i continguts 
inapropiats.

- Educar en l’ús del mòbil als nostres 
fills/es. Escriure amb respecte, 
apagar-lo o silenciar-lo a l’entrar 
en llocs a on pot molestar, i prestar 
atenció a les persones quan parlen.

- Ús respectuós del mòbil, quan 
estem en família, prioritzant la 
dedicació a la mateixa.

- Que prenguin consciència de 
donar prioritat a les persones que 
estan parlant físicament, enfront de 
les persones que truquen pel mòbil.

- Fer-los coneixedors de la despesa 
que genera el seu mòbil i ensenyar-
los a fer un ús responsable.

- Així mateix hem d’informar que 
no tota la vida personal s’ha de 
pujar a les xarxes socials (instagram, 
facebook), tenim una privacitat en les 
nostres vides, que hem de protegir.

- Es recomana als pares la instal·lació 
d’una app informàtica que ajudi a 
seguir l’ús dels mòbils dels seus fills/es.
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VALLS-DÚPLEX EN VENDA
OPORTUNITAT BANCÀRIA
1r pis de 159m2, 4 habitacions, 3 banys, 
cuina i menjador.

                   143.000€

MASMOLETS-XALET EN VENDA
Xalet de 200m2, solar de 13.500m2, 4 
habitacions dobles, 3 bany, 2 cuines, 2 
menjadors, terrassa de 150m2 i piscina.                  

  
325.000€

VALLS-PIS EN VENDA
Pis de 98m2, 3 habitacions, 2 banys, 
ascensor i possibilitat de pàrquing al 
mateix edifici.

                   140.000€

VALLS-CASA EN VENDA
Casa de 268m2 a Mas clariana, 4 
habitacions, 3 banys, cuina, menjador, 
terrassa, garatge, jardí, traster de 90m2 
i calefacció.
                   339.900€

VILA-RODONA-CASA EN 
VENDA
Casa de poble, 5 habitacions, 1 bany, 
cuina amb sortida al pati amb barbacoa, 
menjador i terrassa.
                   106.000€

BLANCAFORT-CASA EN 
VENDA
Casa de 130m2, 2 plantes, 4 habitacions, 
2 banys, foc a terra i terrassa. Terreny de 
14.000m2.
                   85.000€
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PIS EN VENDA AL PLA 
DE SANTA MARIA

PIS de 105m2, es distribueix en 
menjador espaiós i lluminós, cuina 
independent amb galeria, 3 hab. i un 
bany. Es troba en molt bon estat i disposa 
de mobles i electrodomèstics. Té una 
àmplia terrassa amb sortida des de 2 hab. 
La calefacció i l'aire condicionat és per 
conductes per tot l'habitatge. Ascensor. El 
preu inclou un pàrquing. Zona tranquil·la.

IMMOBLE EN VENDA 
C/ LA CORT

EDIFICI en venda a Valls. Immoble de 
4 plantes amb una superfície total de 
460m2. Distribuït en una planta baixa 
destinada a local comercial, 3 plantes 
destinades a habitatges d'una superfície 
de 85m2 cada una d'elles, golfes amb 
trasters i terrat. Situat al carrer més 
emblemàtic i comercial de Valls.

120.000€

CASA EN VENDA  A 
ALCOVER

CASA unifamiliar de 325m2. Composta de 
planta baixa amb garatge, lavabo i traster; 
planta primera amb rebedor, menjador 
amb balcó, 2 habitacions dobles, cuina 
amb llar de foc, bany amb plat de dutxa 
i terrat; planta tercera amb 3 habitacions 
i golfes.

180.000€

Vingui a veure'ns i informi's!

99.000€

80.000€

PIS EN VENDA A 
PUIGPELAT

PIS de planta baixa, compost de sala-
menjador amb cuina incorporada, 1 
dormitori, 1 bany. Calefacció a gas. 
Jardí d'ús privatiu de 24m2, on s'hi ha 
construït una habitació complementària 
per despatx, traster, etc. La vivenda es 
troba ubicada dins un complexe amb 
zona comunitària amb piscina.
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VENDA
DE LLENYA

AINA, 977 13 20 20 - 690 122 961W

                   SERVEI A DOMICILI (comanda mínima 1.000 Kg)

           PER COMANDES INFERIORS recollir a Montblanc:
           Polígon Industrial Tres Eres, C. Pla parcial, 5

L'HORÒSCOP DE LA SETMANA

 No et precipitis a l'hora de 
prendre decisions, millor 
que esperis uns dies.

Potser no estaràs content amb la 
feina que fas, però és millor que 
pensis dos cops si deixar-ho. Ara 
no és el moment de fer-ho.

No deixis que ningú et digui el 
que has de fer, fes el que tu vulguis 
i aprèn a dir que no, sigues una 
mica egoista.

Hauràs de demanar ajudar a una 
persona pròxima perquè et doni 
un cop de mà en un petit problema 
que penses que no té sortida.

Has d'intentar posar en marxa 
totes les idees que et vinguin al 
cap, avui tindràs molta creativitat 
i les teves idees agradaran.

Parla clar amb la teva parella, no 
amaguis els teus sentiments ni 
els teus plans de futur. D'aquesta 
manera enfortiràs la relació.

Deixa de pensar què pot 
passar, si no ho fas mai 
no sabràs si serà bo o serà 
dolent. Llença't a la piscina.

Lluita per allò que tu vols i no 
esperis que ningú ho faci per 

tu. L'única que ho pot fer ets tu, 
només et falta valor.

Pot aparèixer una persona amb 
la qual vas tenir una discussió. 

No deixis que l'orgull no et deixi 
perdonar.

Llença't a la conquesta sense por. 
Abans que sigui massa tard fes-ho. 

No sempre es poden deixar les 
coses per a l'últim dia.

Separa els problemes que 
tens a la feina amb la vida 
amb la teva parella.

No és una bona setmana per 
escoltar moltes crítiques. Et 

sentiràs molt vulnerable i no les 
acceptaràs gaire bé. 
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CAVALLS COM A TERAPEUTES
En diem EQUINOTERÀPIA i es 
tracta de sessions en les quals no 
necessàriament muntem a cavall. 
Serveixen tant per a persones amb 
alguna mena de diversitat funcional 
(TEA, TDA, etc.) com per als qui estan 
passant per un moment traumàtic 
de la seva vida (separació, abús, 
presa de decisions importants, entre 
d'altres) o que estan sofrint d'estrès 
i necessiten un moment per respirar 
i veure les coses amb més claredat.
Tot això es fa a través del coneixement 
del cavall, amb el qual es treballa peu 
a terra (sense pujar-hi), i no cal tenir 
experiència com a amazona/genet.

Et pot ajudar a superar pors, 
augmentar la teva autoestima o 
simplement tenir una activitat a l'aire 
lliure, apta per a qualsevol persona. 
Soc Laila Pilgren, psicòloga esportiva, 
monitora d'equitació, màster en 
Equinoteràpia i ofereixo classes 
d'equitació i de equinoteràpia, 
privades i en grup.

T'espero, al costat del meu equip 
de cavalls, en HESTING CLUB 
(Picamoixons - Valls). Classes en 
català, castellà, anglès, alemany i 
danès. 

Reserva la teva hora:
629 88 34 04

També pots seguir les activitats 
en Instagram i Facebook @hestingclub

C L U B

EQUITACIÓ
ETOLOGIA

EQUINOTERÀPIA

PETITES

CRIDES
•  W W W. M U LT I S E R V E I . C AT 
Empresa climatizadora especialitzada 
en aire condicionat. Oferim de la 
marca Fujitsu el model ASY25UIKP 
amb 2,5kw de potència, baix consum 
elèctric classe A++, amb bomba de 
calor i actual refrigerant r32, és el més 
silenciós i eficient, per 777€, preu 
amb iva i instal·lació per substitució 
o finançat a 12 mesos sense 
interessos per 65€/mes. Demani el 
seu pressupost sense compromís!!! 
Més productes com: calderes, 
descalcificadors, osmosi, escalfadors 
a gas i elèctrics,… visita la nostra web 
a: www.multiservei.cat o sol·licita un 
pressupost sense cap compromís. 
L’atendrem a Valls Carretera del 
Pla nº29 de dilluns a divendres de 
10 a 13h i els dimecres per la tarda 
de 17 a 19h

Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VOLS FER FORMACIÓ DE 
COMPTABILITAT, ANGLÈS O 
NOVES TECNOLOGIES? Informa't 
a Auco Acadèmia! Portem més de 25 
any d'experiència oferint formació. 
També ens pots trobar a Facebook i 
a Instagram.

AUCO Acadèmia
C/ Creu de Cames, 14 de VALLS
Tel. 977 608 831 - 648 759 949

info@auco-academia.com 
www.aucoacademia.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CHALET EN VENTA BARRIO 
BON SOL:  totalmente esquinero 
con piscina: salón comedor, cocina 
equipada, 4 habitaciones, 2 de ellas 
dobles, 3 baños completos, garaje, 
despacho equipado exterior, 
porche, barbacoa cubierta, 2 
trasteros. Facilidades de pago, se 
aceptaría vivienda como parte de 
pago(Abstenerse curiosos).    
         Tel. 629 79 37 37
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• FINCA RÚSTICA A LA CRTA. 
ALCOVER, de 80 m2 amb dues 
plantes. 3 hab. i 1 bany. Terreny 
de 13.000 m2. Magatzem de 100 
m2. Té 2 pous propis i corrent de 
comptador amb Endesa. Preu de 
venda 140.000 €.  Raó:

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS A LA ZONA DE LA 
XAMORA, un ampli menjador 
i cuina, 4 habitacions  i  2 banys. 
Terrassa i alarma. Aire Condicionat.  
Exterior i assolellada. Zona amb 
espais verds. Preu de venda 
78.000€.   

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

COMPRO MOTOS VELLES
VESPA, LAMBRETA, BMW, DUCATI, ETC.

PASSO A DOMICILI

TEL. 610 21 09 21

CINEMA

"VIAJE AL PARAISO"
Diumenge 6 a les 18:30 h

Dilluns 7 a les 16:30 h



LES GRALLES - 15

LES GRALLES
BUSCA'NS A LES 
XARXES SOCIALS

PETITES

CRIDES
•  W W W. M U LT I S E R V E I . C AT 
Multiservei Alt Camp s.l, Empresa 
registrada a indústria, més de 10 
anys al seu servei ens avalen, el 
nostre lema “Qualitat al millor preu” 
Realitzem neteges per desincrustar 
la calç de la seva caldera, escalfador, 
termo elèctric o instal·lació d’aigua. 
Fem servir bomba hidràulica a pressió 
amb producte químic adequat, 
que no perjudica ni la seva salut ni 
tampoc l’instalal.lació. Si no té pressió 
d’aigua per 109€ descalcifiquem 
la caldera internament i també 
fem neteges completes des de 
comptador fins aixetes per 242€, 
disposem d’un ampli catàleg de 
descalcificadors per solucionar 
definitivament els problemes de calç 
en electrodomèstics, calderes, tubs, 
aixetes,... Demani el seu pressupost 
sense compromís!!! Més productes a 
la nostra web:   www.multiservei.cat
L’atendrem a Valls Carretera del Pla 
nº29 de dilluns a divendres de 10 a 
13h i els dimecres per la tarda de 
17 a 19h

Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES COMPREN TOT TIPUS DE 
VEHICLES. Avariats, accidentats, 
per fer baixes definitives, serveis de 
grua, etc. Truca'ns i t'informarem. 
Pagament al comptat. Interessat 
podeu trucar al

Tel. 646 690 261
977 628 371

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• S'HAN TROBAT BASTONS DE 
CAMINAR a l'estació d'autobusos 
el dia 12/10.  Raó:

         Tel. 655 463 135
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• CASA A LA URB. MAS 
CLARIANA de 322 m2 a la part 
alta de la urbanització de 4 hab i 
3 banys amb una amplia parcel.
la  de 468 m2. Aire condicionat, 
jardí, barbacoa, aparellada per un 
costat. Preu de venda 345.000 €.  
Interessats truqueu al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A VALLMOLL. 
Distribuïda en tres plantes i terrat. 
Planta baixa: menjador, cuina, 
rebost/safareig. Primera planta: 
3 hab. dobles i un bany complet 
amb dutxa. Segona planta: 1 hab. 
dobles i 1 bany amb peu de dutxa. 
Terrat: caseta de fusta. Disposa 
de calefacció de gas natural i els 
tancaments són d'alumini. Preu 
105.000€.  Interessats truqueu al  

Tel. 977 601 363
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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La Clínica Veterinària Alt Camp Veterinaris és a Valls
des de fa ja més de 30 anys.

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

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

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

Sabies què...?
Els peixos van ser el primers animals vertebrats que van aparèixer al planeta fa uns 500 
milions d’anys. Els podem trobar als llacs, als rius, als mars i als oceans.

El seu cos està adaptat a la natació, té forma hidrodinàmica i està dotat d’una forta 
musculatura per impulsar-se. Les extremitats tenen forma d’aletes, tenen el cos ple 
d’escates que els protegeixen i respiren per brànquies, que capten l’oxigen de l’aigua que 
filtren. Són animals ectoterms o de sang freda, és a dir, la temperatura del seu cos depèn 
de la temperatura del medi. El seu sistema circulatori és simple, amb un circuit únic i un cor 
constituït per una sola aurícula i un sol ventricle. Els peixos es classifiquen en ciclòstoms, 
condrictis i osteïctis. Existeixen aprox. unes 29.000 espècies conegudes de peixos.
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Si vols veure com treballem, passa per 
carrer peixateria n.1 de Valls!

La perruqueria es 100% a la vista per 
donar visibilitat a la nostra feina.

A guaci guau
els peluts són la nostra prioritat, 

ens prenem el temps que necessitin 
amb paciència i afecte. Cada visita 
és personalitzada en funció de les 

necessitats de cadascun.

Vine a coneixèr-nos! T'esperem.
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Petites Crides

APROFITA EL
PLA ENERGÈTIC

SUBVENCIÓ
FINS AL 80% dte.

Informa-te'n aquí

• CASA EN VENDA A 
VILALLONGA DEL CAMP. Sup. 
útil 150 m², 3 habitacions dobles, 
2 banys, jardí, de 2 plantes, 
assolellada. Preu 179.500€. 
Interessats truqueu al

FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA ESTUDI a l'Urb. 
Serradalt amb aigua i llum per 400€/
mes. Interessats truqueu al

             Tel. 667 736 200
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  W W W. M U LT I S E R V E I . C AT 
Multiservei Alt Camp s.l, Empresa 
registrada a indústria, més de 10 
anys al seu servei ens avalen, el 
nostre lema “Qualitat al millor 
preu”. SERVEI TÈCNIC AUTORITZAT 
MULTIMARCA: reparem tot tipus 
de calderes a gas o gasoil, aire 
condicionat, escalfadors, termos 
elèctrics, osmosi i descalcificadors de 
les principals marques. Oferim revisió 
de manteniment a calderes de gas 
per 67€, calderes de gasoil per 121€, 
aire condicionat per 67€, osmosi per 
85€ (filtres inclosos), descalcificador 
per 73€ (filtre sediments inclòs). 
Totes les revisions inclouen l'anàlisi 
de combustió i el certificat de revisió 
preventiva obligatòria segons el 
reglament de tèrmiques. Demani el 
seu pressupost sense compromís!!! 
Més productes a la nostra web:

   www.multiservei.cat
L’atendrem a Valls Carretera del Pla 
nº29 de dilluns a divendres de 10 a 
13h i els dimecres per la tarda de 
17 a 19h

Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• PIS A ZONA AVENIR de 110 m2, 
4 habitacions   i 2 bany complets. 
Ampli menjador i cuina. 2 Balcons. 
Calefacció.  Ascensor. Àmplia 
Eixida. Bona situació. Exterior 
i assolellat.  Preu de wvenda 
120.000€. 
Interessats truqueu al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• ES FAN TOT TIPUS DE FEINES 
AMB TRACTOR. Servei de cuba, 
es ven llenya i fems. Venda de terra 
i àrids de pedrera. Servei a domicili. 
Interessats truqueu al:

Tel. 629 823 618w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE PRECISA OFICIAL DE cubiertas 
y fachadas metálicas. Interesados 
enviar CV a:             info@bausal.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• L'ASSOCIACIÓ PETjades DE 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (NIF 
G-05410832) ja té en adopció 
resposable de diversos gatets de 2 
mesos de gates del carrer que estan 
en cases d'acollida. Ja se n'han 
donat més de sis. També en tenim 
en adopció. Si esteu interessats: 
Contacteu amb la Lluïsa

Tel. 600 471 864 o al F
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESEMBUSSOS, FOSSES 
SÈPTIQUES, PAS DE CAMARA 
CCTV amb visió directa veient el 
problema de la seva canonada 
in situ, aspiració i desinfecció 
per males olors. Treballem per a 
comunitats, particulars, comerços 
i ajuntaments. Som professionals, 
econòmics, 11 any ens avalen. 
Comprova-ho!!  Ctra. del Pla 16, Valls

Tel. 977 615 479
desatascoslimpseur@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• ES LLOGA LOCAL de 450 m2 
amb despatx, bany i lloc ampli 
per aparcar. Possible moll de 
descàrrega. Subministres nous. 
Zona del Portal Nou (Valls). Preu 
450€/mes. Apte per a negoci, 
indústria o magatzem.   Interessats 
truqueu al    
         Tel. 664 490 676w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A VALLS. 
Sup 230 m², 4 hab. (1 suite, 3 
dobles), 1 bany, cuina, safareig, 
menjador, terrassa, terres, porta 
blindada, vidres dobles, aigua, 
llum, tancaments, fusteria interior, 
assolellat. Preu 70.000€. Raó:

FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Petites Crides
• ESTUDI D’ARQUITECTURA. 
Equip format per arquitecte i 
arquitecte tècnic, a la vostra 
disposició per a realització de 
projectes arquitectònics, tramitació 
de ite’s, certificats energètics, 
parcel·lacions, cèdules d’habilitat, 
assessorament tècnic, etc. 
Interessats truqueu al:
                           Tel. 669 942 926w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  W W W. M U LT I S E R V E I . C AT 
Multiservei Alt Camp s.l, Empresa 
instal.ladora de gas autoritzada: fem 
instal·lacions de gas natural i propà, 
butlletins, manteniment i reparació 
multi marca de calderes. OFERTA 
CALDERA CONDENSACIÓ BAXI 
NEOBIT, baix consum de gas (fins 
un 30% d’estalvi), pantalla indicadora 
retroiluminada, fàcil funcionament, 
xemeneia i instal·lació inclosa per 
1194€ o 12 mesos sense interessos 
99€/mes. Demani el seu pressupost 
sense compromís!!! Més productes 
com: calderes, descalcificadors, 
osmosi, escalfadors a gas i 
elèctrics,… visita la nostra nova 
botiga virtual a:

www.multiservei.cat
L’atendrem a Valls Carretera del 
Pla nº29 de dilluns a divendres de 
10 a 13h i els dimecres per la tarda 
de 17 a 19h

Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  TOT TIPUS DE SERVEIS DE 
TRACTOR, feines a la VINYA, 
venta d'oli d'oliva, llenya i feixos de 
redoltes per calçotades. Interessats 
truqueu al

Tel. 639 527 974
620 039 391

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• LOCAL COMERCIAL DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ EN LLOGUER A 
VALLS. C. Colon-Psg. de l'Estació. 
Sup. solar 220 m². Consulteu preu. 
Interessats truqueu al

FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRO MASÍA O CASA 
DE CAMPO lo más habitable 
posible con terreno. Al contado. 
Interesados llamar al

Tel. 934 303 567
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

• COMPREM COTXES AVARIATS 
I ACCIDENTATS, recollim vehicles 
a domicili, tramitem canvis de 
nom  i baixes sense cap cost. 
També realitzem serveis de grua 
portavehicles 24h. Interessats 
trucar en horari d’oficina al:   

Tel. 628 174 628
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A ALCOVER. 
Casa sup. solar 65 m², sup. útil 
195 m², 3 habitacions dobles, 1 
bany, antiguitat més de 50 anys, 
cuina, menjador, estat conservació: 
reformat, 3 plantes, terres de gres... 
Preu 48.000 €. Raó:

FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA A REFORMAR AL PORTAL 
NOU de 250 m2 amb menjador i 
cuina. 4 hab. i 2 banys. Garatge per 
1 cotxe gran, Terrassa, façana amb 
bon estat. Exterior i Assolellada. 
Preu de venda 93.000€. Interessats 
truqueu al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA SEMINOVA A LA URB. 
EL FORNAS de 350 m2,  ampli 
menjador i cuina. 5  hab. i 3 banys 
complet. Garatge per 5 cotxes. Pati 
de 20 m2. Exterior i assolellada. 
Bona situació.  Preu de venda 
300.000€. Interessats truqueu al  

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• L'ASSOCIACIÓ PETjades DE 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (NIF 
G-05410832) ja té en adopció 
resposable de diversos gatets de 2 
mesos de gates del carrer que estan 
en cases d'acollida. Ja se n'han 
donat més de sis. També en tenim 
en adopció. Si esteu interessats: 
Contacteu amb la Lluïsa

Tel. 600 471 864 o al F
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• REFORMEM LA TEVA CUINA 
COMPLETA. Fem tota la feina de 
principi a fi: paleteria, mobles, 
marbre, electricitat i fontaneria. 
Qualitat i bon servei. Truca'ns i 
informa-te'n al

Tel. 649 523 308
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

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

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

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN RATLLES DE 
PÀRQUING I TRASTERS. Plaça 
per cotxe a 45€, per a furgoneta a 
45€, per moto a 27€, traster petita 
27€, mitjà a 56€ i gran (18m2) a 
60€. Tenim lloc per rentar el cotxe. 
A prop de l’Ajuntament i del Portal 
Nou. Interessats truqueu al:

 Tel. 664 490 676w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• GRUP  INVERSOR “BUSCA 
IMMOBLES PISOS, CASES, 
TERRENYS URBANS A LA 
POBLACIÓ DE VALLS I 
COMARCA” per comprar se 
efectuarà el pagament  al comptat 
prèvia taxació. Interessats truqueu 
al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA MASIA A BAYONA 
(VALLS) PER CELEBRACIONS O 
FESTES. Sala amb cuina, llar de foc 
i bany. Interessats truqueu al

Tel. 669 442 891
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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DÚPLEX - EL VILAR
Superfície de 214m2, dues terrasses de 40m2 i 48m2, ascensor, 

calefacció, aire condicionat. Opció de bóxer de 50m2. Amb altell. 

PREU A CONSULTAR

XALET - MAS CLARIANA
Terreny de 464m2 (2 parcel·les). Vivenda amb dues 

plantes, garatge de 120m2, terrassa i bonic porxo amb 
sortida de la cuina. 

Preu: 350.000€ 
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Divendres que ve, 4 de novembre, fem 
la festa de llançament del Grup BNI 
VALLS, però que és BNI? És una organització 
d’àmbit mundial de referències qualificades la missió 
de la qual és una forma diferent de fer negocis. Al 
món hi ha més de 280.000 membres repartits en 
més de 10.000 grups, els quals estan agrupats en 
zones o regions en funció de cada país. En el nostre 
cas, a Espanya, es divideix d’una banda en centre, 
nord i Madrid, i de l’altra en sud, llevant i Catalunya. 
Concretament nosaltres ens trobem a la zona de la 
demarcació de Tarragona, que agrupa Tarragona, Reus, 
Terres de l’Ebre i ara el llançament del grup de Valls, 
que fa uns mesos que s’està configurant i que per fi 
farà el llançament oficial.

Dins d'aquests grups hi ha empresaris i professionals de petites i mitjanes empreses de totes les esferes 
que tracten precisament de fer negoci d'una manera diferent. Hi trobem els àmbits de construcció, indústria, 
tecnologia, serveis d’empreses, suport a empreses o salut i benestar, entre d’altres.

No hi ha competència dins d'un grup. Per exemple, si hi ha un constructor, no n’hi pot haver més. Per tant, hi 
ha un sol arquitecte o hi ha una sola empresa d'informàtica.

Al final, a través d'una sèrie de reunions i trobades entre els diferents membres d'un mateix grup o fins i 
tot entre grups, pots accedir a través d'una aplicació a qualsevol membre del món. El fi és trobar sinergies i 
referències qualificades entre els diferents membres.

Hi ha 7 valors, però el valor fonamental és el de Givers Gain, és a dir, donar 
sense esperar rebre res a canvi perquè probablement un membre pot 
ajudar-ne un altre. No obstant això, aquesta persona potser no pot ajudar 
l’altra que ja està ajudant, però els socis es passen referències qualificades 
de contactes.

És una forma diferent de fer negoci, en què el negoci és una conseqüència. 
En realitat el primer que s'estableix són unes relacions de confiança entre els 
diferents membres gràcies a les reunions que es fan setmanalment en línia 
o presencial. Després, en les reunions individuals de tots els membres, a més 
de conèixer la persona que tenim al davant, també coneixem la seva activitat i 
intentem veure en quina mesura el podem ajudar o quins contactes tenen que 
li puguin ser d'utilitat per establir algun tipus de relació comercial o sinergia.

El fet curiós de BNI és que al principi la gent el veu com una opció molt interessant per al seu negoci, però en 
la mesura que hi entres veus que hi ha alguna cosa més. Les relacions personals que s'estableixen entre els 
diferents membres comporta aquesta confiança i a vegades un altre tipus de relacions. Aquesta confiança 
que s'estableix, inclús amistats, fa que fins i tot a l'hora de fer peticions la gent et tingui més en consideració. 
Evidentment també hi ha un codi ètic que no et pots saltar. Això significa que cal complir, entre altres coses, els 
estàndards de la nostra professió atès que pertànyer a BNI no és una opció, és un regal, és una oportunitat que 
el grup dona a altres empresaris i professionals per formar-ne part. És clar que aquesta organització és de boca-
orella i no hi pot entrar qualsevol, sinó que al final hi està entrant algú referenciat. Són els mateixos membres els 
qui van convidant persones que consideren que compleixen els valors i el codi ètic de BNI, per la qual cosa són 
convidats a una de les nostres reunions perquè en coneguin el funcionament. Després, juntament amb l'equip 
de lideratge i l'equip d'entrevistadors, li fan una entrevista per veure si hi vol entrar i si veiem per part nostra que 
compleix aquests criteris i valors que volem que tingui. AMB TOT, DES DE BNI VOLEM QUE ELS PROFESSIONALS 
I AUTÒNOMS QUE FORMIN PART DEL NOSTRE GRUP SIGUIN BONS PROFESSIONALS AMB BONA REPUTACIÓ I 
QUE TINGUIN UN RECONEIXEMENT PER PART DELS SEUS CLIENTS.



LES GRALLES - 25
Valls Ctra. Tarragona, 3

(davant del Bonpreu) T. 977 603 561
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Petites Crides

Mobles a mida
Mobles de cuina

Manteniment i reformes
Portes - interior - exterior - blindades

Revestiments de fusta
Terres per a exterior d’IP

Persianes i mosquitereswww.puignou.com

639 330 150

• MASIA CATALANA A LA URB. 
PLANA D´EN BERGA de 250 m2,  
ampli menjador, cuina estil rústic, 
3 habitacions, 2 bany, vestidor i 
estudi. Garatge gran. Un Terreny de 
24.000 m2 tancat. Preu de venda 
295.000 €. Interessats truqueu al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• L'ASSOCIACIÓ PETjades DE 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ (NIF 
G-05410832) ja té en adopció 
resposable de diversos gatets de 2 
mesos de gates del carrer que estan 
en cases d'acollida. Ja se n'han 
donat més de sis. També en tenim 
en adopció. Si esteu interessats: 
Contacteu amb la Lluïsa

Tel. 600 471 864 o al F
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TROBADA VAMBA DE NENA 
PETITA el divendres dia 14 (entre 
cantonada Avenir - C/ Vallvera). Raó:

LES GRALLES
C. Xiquets de Valls 9 baixos, Valls

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• COACH CONDUCTORA/
PERSONAL. EXPERTA EN 
INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL. 
MINDFULNESS. T'acompanyo 
en el teu creixement personal. 
Autoestima, estrés i ansietat. 
LOURDES SERRA COLL. Reserva la 
teva cita:

Tel. 606 39 49 99
C. Jacint Verdaguer de Valls

creatuvida@lourdesserra.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PARTICULAR NECESSITA PIS 
DE LLOGUER zona Psg. Estació, C. 
Del Tren, Vilar, Parc Barrau i carrers 
dels voltants. Mínim 2 habitacions.
Amb ascensor. Interessats truqueu 
al

Tel. 646 756 755
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PÀRQUING TANCAT EN 
LLOGUER al C. Germans Sant 
Gabriel de Valls. Fàcil accés i 
maniobrabilitat. Preu 90€/mes. 
Interessats truqueu al

Tel. 977 601 363
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• SE TRASPASA TIENDA EN 
VALLS DE COMIDA PARA LLEVAR 
en pleno rendimiento por jubilación. 
Para más info:

Tel. 645 267 836
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES NECESSITA OFICIAL DE 1a. 
PER FABRICACIÓ DE PORTES, 
instal·lació i manteniment industrial. 
Amb experiència. Interessats enviar 
currículum per whatsp:

Tel. 677 50 30 88 w>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de 
tuberías, depósitos, inundaciones... 
Interesados llamar al:

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

desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• REFORMAS EN GENERAL. 
Construcción, pintura, alicatados, 
parquet, pladur, tabiques... Aire 
acondicionado, electricidad, 
alisado de paredes, muros, 
fachada, colocación de puertas y 
fontanería. 25 años de experiencia 
en todos los ámbitos. Interesados 
llamar al

Tel. 688 257 964 w
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS CARRER AVENIR seminou 
de 95 m2, menjador i cuina, 3 hab. 
i 2 bany. Ampli balcó.  Exterior. En 
zona pròxima el centre. Envoltat 
de zones comercials i zones 
verdes.  Preu de Venda 135.000 €. 
Interessats truqueu al  

Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRARIA PIS A VALLS O 
RODALIES MÀXIM 60.000€. 
Pagament al comptat. Interessats 
truqueu al

Tel. 619 126 111
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE OFRECE CHICA para limpieza 
del hogar, recoger a los niños del 
colegio, cuidar gente mayor... Muy 
responsable y con referencias. 
Interesados llamar al

Tel. 620 607 653
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• DESEMBUSSOS, FOSSES 
SÈPTIQUES, PAS DE CAMARA 
CCTV amb visió directa veient el 
problema de la seva canonada 
in situ, aspiració i desinfecció 
per males olors. Treballem per a 
comunitats, particulars, comerços 
i ajuntaments. Som professionals, 
econòmics, 11 any ens avalen. 
Comprova-ho!!  Ctra. del Pla 16, Valls

Tel. 977 615 479
desatascoslimpseur@gmail.com

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
• PORTS I PETITES MUDANCES. 
Muntatge de mobles. Feines de 
fusteria. Econòmic. Interesssat 
truqueu al

Tel. 662 070 966
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• URGE COMPRAR MASÍA con 
terreno para vivir o tener animales 
(perros, caballos, etc..). Interesados 
llamar al

Tel. 934 109 959
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET URB. MAS FONTANA A 
VALLMOLL de 120 m2 amb dues 
plantes. Ampli menjador amb foc 
a terra.4 hab. dobles i 2 banys, 
garatge. Piscina i jardí. Terreny de 
1200 m2 tancat.  Preu de venda 
156.000 €. Interessats truqueu al  

Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• RESIDÈNCIA D’AVIS PASSEIG 
PRIM I CENTRE DE DIA. 365 
dies l’any. Tallers de memòria, 
f i s ioteràpia ,  perruquer ia , 
biblioteca... Al centre de Reus, 
places disponibles des de 990€.
Interessats truqueu al
            Tel. 977 10 50 80
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• LOCAL EN LLOGUER al C. 
Avenir de Valls de 35m2. Situat 
en ple eix comercial. Distribuït en 
una sala diàfana, magatzem, bany 
i altell. En perfecte estat i preparat 
per qualsevol negoci. Aparador, 
persiana motoritzada i serveis 
donats d'alta. Preu 500€/mes. Raó:

Tel. 977 601 363
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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         guia de

      PROFESSIONALS
EBENISTERIA · FUSTERIA                                                    

FLORISTERIA · JARDINERIA

ESTÈTICA · SALUT

SEGUEIX-NOS 

A L'INSTAGRAM 

DE LES 

GRALLES!!!

FINQUES
977 600 888

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

www. f i nquessomn is . com

IMMOBILIÀRIES

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

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

AULES D’ENSENYAMENT                                                                            

DECORACIÓ · INTERIORS

> GABINET Immobles
   de Montblanc
Tel. 977 86 26 81
       618 489 906
C/E: jferran@acogest.net

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

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

ADVOCATS SERVEIS                                                                            
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> Anna Perruqueria
C. Grm. St. Gabriel 18 - 43800 Valls
Tel. 977 60 63 70

> Mar Bonet Perruquers
C. Abat Llort 9 baixos - 43800 Valls
Tel. 977 60 10 06

> Mireia Peris
C. Fortuna nº 7 - 43800 Valls
Tel. 977 60 67 43

PERRUQUERIES

       
         guia de

      PROFESSIONALS

JOIERIA · RELLOTGERIA

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

MENJAR PER A EMPORTAR

INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT

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

SERVEIS INFORMÀTICS

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

VETERINARIS

SERVEIS DE 
NETEJA

SERRALLERIA
ALUMINIS

TENDALS

TALLERS MECÀNICS

TAXIS · TRANSPORTS

www.lesgralles.com

No esperis més!!!
consulta cada dimecres el 

nostre web actualitzat



LES GRALLES - 30

ACTIVITATSValls

OFICINA: C. Avenir, 24 baixos · VALLS
TALLER: Ctra. del Pla, 285 Pol. Industrial
977 60 29 01 · 670 23 03 98

FINESTRES, PORTES, SOSTRES, 
MOSQUITERES, MAMPARES...

TOT I MÉS HO TROBARÀ AQUÍ, VISITI’NS!

FARMÀCIES de GUÀRDIA 
VALLS

DIVENDRES 4 VISCASILLAS
PEIXATERIA, 9 - TEL. 977 60 04 90

DISSABTE 5 CLIMENT
ANSELM CLAVÉ, 32 - TEL. 977 60 07 63

DIUMENGE 6 BIEL RULL
ABAT LLORT, 24 - TEL. 977 60 91 16

DILLUNS 7 ELENA PÉREZ
VALLVERA, 13 - TEL. 977 60 93 70

DIMARTS 8 FERRÚS
ALT CAMP, 23 - TEL. 977 89 46 54

DIMECRES 9 GALIMANY
PL. PORTAL NOU, 4 - TEL. 977 60 05 97

DIJOUS 10 GRANELL
STA. JOAQUINA D.,2- TEL.977 09 24 35

DIVENDRES 11 A. MIQUEL
P. PATI, 9 - TEL. 977 60 06 06

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

Telf: Gratuït 24 h 
900 231 132

Abel Cano Palomares. Ha mort a 
l’edat de 86 anys. El seu funeral va 
ser a Valls.
Pau Sans Margalló. Ha mort a 
l’edat de 72 anys. El seu funeral va 
ser a Reus.
Asunción Raya Espinar. Ha mort a 
l’edat de 90 anys. El seu funeral va 
ser a Valls.

Oficina central:
C. XIQUETS DE VALLS, 9 BAIXOS

43800 VALLS (Tarragona)
Telèfon: 977 60 19 53

Horari matins de 9 h a 13 h
****

lesgralles@lesgralles.com
eva@lesgralles.com

****
EDITA I DIRIGEIX:

Eva Sánchez Calderón

www.lesgralles.com
*****************************
LES GRALLES no es fa responsable de l'opinió dels seus 
col·laboradors, ni s'identifica necessàriament amb aquests.
"El client assumeix tot tipus de responsabilitat que es 
pogués derivar per la imatge que sol·licita sigui publicada/
que es publica"
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Bna Finques
Ctra. del Pla 52-54 ·  43800 Valls
Telf. 977.600.500  Email: finques@bna-sl.cat   

Compra Lloguer
ALCOVER - XALET

Xalet dde 312m2, 6 hab. dobles, 2 banys, 1 
servei, calef., gasoil, terrassa, garatge, jardí/
piscina i barbacoa.

VALLA - ADOSSAT

Expectacular i exclusiva casa a la millor zona de 
Valls, de 352m2, 7 hab., 3 banys, cuina office, 
menjador, terrassa, jardí i ascensor.

C/ DEL TEATRE - PIS

Pis de 134m2, 4 habitacions, 2 banys, cuina, 
eixida, menjador, terra de parquet, exterior, 
plaça de pàrquing i traster.

BARRI BON SOL - XALET

Xalet de 434m2, parcel·la de 678m2, 5 hab., 3 
banys complets, menjador, sala, cuina office, tssa 
coberta, jardí/barb. i piscina, garatge i celler.

PARTIDA LA SERRA - MASIA

Terreny de 13.000m2, 3 habitacions, 
menjador, cuina, porxo, magatzem de 97m2, 
tot/lelg., 2 pous d'aigua i llum i 2 basses.

VENDA
ADOSSAT ST. JOSEP 

OBRER
3 hab., 2 banys, pati, terrat, fil 
musical, tot reformada, calef.

VENDA
LOCAL C/ JAUME 

HUGUET
Local de 250m2, totalment 
equipat, acabats de 1a qualit.

VALLMOLL - CASA

Casa rústica de 450m2, parcel·la de 1100m2, 
al centre del poble, 5 habitacions, 3 banys, 
calef., celler, piscina, jardí, barbacoa i tssa.

VENDA
CASA PAIRAL ALCOVER

Casa de 248m2, 3 habitacions, 
1 bany, 1 servei, sala, 
menjador, buhardilla, terrat.

VENDA O LLOGUER
LOCAL ABAT LLORT

Local de 89m2, amb vàries 
estàncies, 2 serveis i terra 
de parquet
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Casa de 268 m2 a Clariana. Espaiosa i 
amb molta llum. 339.900 €.

Casa a VALLS /  C. Sajolida

VENDA / VENTA / SALE

Segueix-nos a 
 g6immobiliaria

LLOGUER / ALQUILER / RENT

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

Som G6, 
que no et confonguin

OPORTUNITAT. 8.635 m2. A primera 
línia, possibilitats de dividir-ho. 
Facilitats de pagament.

Solar Industrial a VALLS / 
 Ctra. del Pla · Polígon Industrial

4 hectàrees de vinya en ple rendiment, 
varietat Parellada, Sumoll i Ull de 
Llebre. Consultar Preu.

Plantació de vinyes / 
Entre Masllorenç i Rodonyà

REBAIXADA. Peça de terra de 6.000 m2 

per a fer horta. Fàcil accés. 
14.500 €.

Peça de terra a VALLS /  C.  Fontanals

32.381 m2 de terreny amb masia i 
plantació d'oliveres en plena producció. 
Amb bon accés.

Masia a VALLS 

Pis a VALLS / C. Sant Francesc

MOBLAT. 1 habitació i 1 bany. Per a entrar-hi 
a viure. Pàrquing en el mateix edifici. 
380 €.

Pis a VALLS /  C. Abat Llort 

MOBLAT.  2 habitacions,1 bany i traster
Per a entrar-hi a viure. 
460 €.

Pis a VALLS / C. Narcís Oller

MOBLAT.  90 m2 . 3 habitacions i 2 banys. 
550 €.

OBRAT. 120 m2, excel·lents acabats. 
Per entrar-hi. Pàrquings en el mateix edifici. 

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

565 m2, doble porta d'accés, oficines i 
pati posterior. Disposa de subministraments.
950 €.

Nau industrial a VALLS /  
Polígon industrial - Ctra. del Pla Local a VALLS /  C. Colom

REBAIXAT. Condicionat per a oficines. 
Recepció, bany i 2 estances. 350 €.


