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C/ Xiquets de Valls, 9 baixos - Tel. 977 60 19 53

Valls, 26 d'AGOST de 2022

CENTRE MÈDIC
PSICOTÈCNIC
Dr. Tejero

Ctra. de Montblanc 2, 1er. 1a.
43800 VALLS (Tarragona)

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

CERTIFICATS
Permisos de conduir
Llicències d´armes
Revisions esportives
DEMANA CITA PRÈVIA AL:
T/ 629 25 23 24

www.cosequilibri.com

Centre d’osteopatia i fisioteràpia
Passeig de l’Estació, 31, 1r 1a - VALLS
Tel. 977 61 38 88

NÚRIA CLOFENT I PRATS
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

Maria Abellà Solé

Podòleg núm col. 1019

- Estudis informatitzats de la marxa.
- Plantilles a mida.
- Mútues totes (adeslas, asisa, etc.)
- Servei a domicili

Passeig Caputxins, 19 Baixos
VALLS
T/ 877 01 89 03
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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

La immobiliària de referència
a Valls i comarca.
Truqui’ns i l’informarem

Agent de la propietat
immobiliària nº 927

Administrador
de finques nº 627

977 61 43 43

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

info@ﬁnquesaltcamp.com

Administrem comunitats de propietaris. Ens fem càrrec de tot.

www.ﬁnquesaltcamp.com

L’EXCLUSIVA DE FINQUES ALT CAMP

VENDA
PUIGPELAT 98.000€
Pis en venda amb
piscina comunitària
Pis 85 m² | 2 Hab. (doble + individual)
2 banys complets (1banyera /1dutxa)
Saló-menjador + sortida a terrassa
Cuina totalment equipada + galeria
Té piscina i garatge comunitari
Tranquil, exterior, lluminós i vistes

Té un pis per llogar?

✓ Lloguer permanent!
✓ Lloguer garantit!
✓ Manteniment inclòs!
Valls
Vila-seca

Té un pis per vendre?

Mentre venem
el seu pis, ens
fem càrrec de la
seva Hipoteca!!!
C. Vallvera, 15 baixos / 977 61 43 43
C. Francesc Martí i Padró, 4 / 693 729 550
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• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CHICA BUSCA TRABAJO de
limpieza o cuidado de personas
mayores.
Interna
o
externa.
Con referncias y experiencia.
Interesados llamar al
Tel. 641 279 829
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• GRUP INVERSOR "BUSQUEM
IMMOBLES
PISOS,
CASES,
TERRENYS
URBANS
A
LA
POBLACIÓ
DE
VALLS
I
COMARCA" per comprar se
efectuarà el pagament al comptat
prèvia taxació.
Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA al C. Candela
de 140m2, 3 plantes. Menjador
i cuina, 4 hab., 1 bany complet,
exterior i assolellat. Espai per a
garatge. Zona amb serveis i propera
el centre. Preu 41.000€. Raó:
Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TERRENY A LA URB. MAS
CLARIANA
DE
175M2
AL
CARRER ESPÍGOL a la part alta
de la urbanitzaació, té 9m lineals a
nivell del carrer. Disposa d'aigua i
llum al costat del terreny.
Preu de venda 35.000€ Urgeix!
Tel. 659 034 853
Tel. 615 985 753
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
ES
FAN
FEINES
DE
DESBROÇAMENTS DE boscos,
parcel·les, finques i serveis de
jardineria. Autònom. Per a més
informació trucar al:
Tel. 611 623 682
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MUJER BUSCA EMPLEO
para cuidar personas mayores,
limpieza y cuidado de menores.
Con experiencia y referencias de
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> antiguos
trabajos.
Interesados
• PASSO CINTES DE VIDEO A llamar al
DVD I MEMÒRIA USB A 10€ LA
Tel. 621 27 12 90
CINTA. VHS, VHS-C, Video8, Hi8, >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
miniDV, Betamax, pel·lícules de • PIS A ZONA AVENIR DE
Super8 i cassettes de música. Salva 110M2, 4 habitacions, 2 banys
les teves cintes abans que sigui complets, ampli menjador i cuina.
massa tard. Pots provar primer amb 2 balcons, calefacció, exterior
una cinta. També passo fotografies i assolellat. En bon estat amb
i diapositives a digital. Recupera perfecte manteniment. Preu de
i recorda els teus anys passats. venda 120.000€
Recollida i lliurament a domicili.
Tel. 659 034 853
Interessats truqueu al:
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Tel. 626 010 186w • PIS DE 60M2 A REFORMAR A
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> LA MURALLA SANT ANTONI,
• REFORMAS Y TRABAJOS 2 habitacions (1 d'elles doble) i 1
VERTICALES,
fachadas, bany amb peu de dutxa, menjador
patios
de
luces,
bajantes, i cuina, traster, zona comercial,
impermeabilizaciones, reparación y exterior i assolellat.
pintura. Interesados llamar al
Preu de venda 22.000€
Tel. 669 774 855
Tel. 615 985 753
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

XALET PLA DE SANTA MARIA

XALET AL POBLE DE VALLMOLL
Bona !!!
sió
Inver

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

ífic
Magnt!!!
Xale

PREU FANTÀSTIC

PREU NEGOCIABLE

159.000€

PIS ZONA C/ AVENIR
a
ndid
Esplèna!!!
Zo

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

110.000€

ari
ordin
Extra let!!!
Xa

120.000€

PIS CARRER ABAT LLORT
Bona !
!!
Zona

PREU IDEAL

105.000€

PIS URB. FRATERNAL

CASA PLA DE SANTA MARIA
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

Bona !!!
sió
Inver

175.000€

PIS BAIXADA DE L'ESGLÉSIA
Pis a reformar de 65m2
Menjador exterior i cuina
2 habitacions i 1 bany amb
peu de dutxa
Exterior i assolellat
Situat en bona zona
Bones vistes a la Muralla

PREU D'OFERTA

22.000€

Pis reformat de 78m2
Ampli menjador i cuina
3 habitacions dobles
1 bany amb peu de dutxa
Calefacció
Exterior i assolellat
Bona situació i vistes
Possibilitat de mobles

PREU INCREÏBLE

PREU ESPLÈNDID

l
Idea !!!
uer
Llog

Pis de 120m2 renovat
Ampli menjador amb
accés a terrassa de 12m2
Cuina espaiosa
4 hab. i 2 banys
Calefacció - A.C.
Asc. i garatge de ratlla
Exterior i assolellat

PREU D'OFERTA

180.000€

ífica
Magn a!!!
Cas

Xalet de 424m2 construïts
Petit apartament indep.
6 hab. i 4 banys comp.
2 menjadors i 2 cuines
Piscina i jardí
Garatge per 2 cotxes
Terreny de 650m2 tancat

310.000€

XALET A LA PARTIDA RUANES
Xalet urbà amb 2 cases
adossades de 276m2
2 menjadors i 2 cuines
7 habitacions i 2 banys
3 magatzems de 75m2
Piscina i jardí
A prop del poble
Terreny de 7500m2

XALET URB. SANTA GEMMA

PREU INCREÏBLE

PREU ESPECIAL

ïble
Increnitat!!!
tu
Opor

Xalet seminou de 208m2
Ampli menj. amb foc a
terra
Cuina moderna i gran
3 habitacions dobles
1 bany amb peu de dutxa
Terreny cantoner de
428m2

76.000€

a
ndid
Esplèsió!!!
Oca

CASA C/ CANDELA

Casa de 140m2 per entrar
a viure
Ampli menjador-cuina
4 habitacions i 1 bany
Ampli traster
Possibilitat de garatge
Exterior i assolellada
Alarma i bona situació

PREU EXTRAORDINARI

40.000€
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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 LLOGA MASIA A BAYONA
(VALLS) PER CELEBRACIONS O
FESTES. Sala amb cuina, llar de foc
i bany. Interessats truqueu al
Tel. 669 442 891
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS AL CARRER ABAT LLORT
AMB MILLORES. Ampli menjador
d'ampli menjador amb accés a una
terrassa, cuina, 4 habitacions, 2
banys, ascensor i garatge per cotxe
gran. Exterior i assolellat.
Preu de venda 105.000€
Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALETS URBANS ADOSSATS A
PARTIDA RUANES A 5 MIN. DE
VALLS A PEU. Xalet de 276m2,
7 habitacions, 2 banys, 2 cuines,
2 menjadors, piscina, parcel·la de
7500m2. Ideal per dues famílies.
Preu de venda 180.000€
Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
LOCAL
COMERCIAL
EN
LLOGUER A VALLS. Cantoner,
superfície de 104m2, sortida de
fums, 4 portes d'aparador i exterior.
Preu: 450€/mes
FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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No esperis més!!!
el
consulta cada dimecres
nostre web actualitzat

www.lesgralles.com
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L'HORÒSCOP DE LA SETMANA
Notaràs cansament i que et
falten forces. No deixis que
aquestes sensacions et facin
passar un dia dolent.
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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 DE 100M2 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€
Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
ES
FAN
TREBALLS
DE
FUSTERIA I MANTENIMENT de
la llar. Interessats truqueu al
Tel. 649 523 308
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• XALET CANTONER A LA
POBLACIÓ DEL PLA DE 208M2,
seminou de l'any 2000, ampli
menjador i cuina, 3 habitacions,
1 bany complet, garatge-traster,
piscina, jardí, terreny de 428m2
tancat. Preu de venda 110.000€
Tel. 615 985 753
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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• CHICO DE 22 AÑOS BUSCA
EMPLEO
URGENTE
como
camarero, en limpieza, cuidando
adultos
mayores,
paseando
mascotas... Pueden contactar al
Tel. 674 216 828
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES COMPREN TOT TIPUS DE
VEHICLES. Avariats, accidentats,
per fer baixes definitives, serveis de
grua, etc. Truca'ns i t'informarem.
Pagament al comptat.
Tel. 646 690 261 / 977 628 371
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS AL CARRER MESTRAL DE
76M2, reformat, ampli menjador i
cuina, 3 habitacions, 1 bany, balcó
i ascensor, exterior, assolellat, zona
comercial i bones vistes.
Preu de 75.000€ Urgeix vendre!
Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
TERRENY
URBÀ
A
LA
URBANITZACIÓ
MIRALCAMP
DE 651M2 A LA POBLACIÓ DE
CABRA DEL CAMP, preparada
per construir una casa independent
en zona consolidada i pròxima el
poble. Preu de venda 28.000€
Tel. 615 985 753
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
LOCAL
COMERCIAL
EN
LLOGUER A VALLS. Sup. de
214m2, dividit en tres nivells
d'altures diferents. Preu a consultar
FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Si en les teves relacions
familiars encara hi ha secrets
per descobrir, avui podria
ser el dia de la sinceritat.
És un bon moment per dir
el que penses, però amb
diplomàcia, ja que, si no,
pots tenir problemes.
Intenta amagar els teus
sentiments negatius, persones
properes a tu poden sentir-se
tristes si et veuen malament.
La teva economia domèstica
podria resultar afectada per un
error de càlcul que has comès.
Hauràs de fer canvis.
No serà un bon dia per trobar
la tranquil·litat, no tindràs ni
un moment per descansar,
intenta agafar-t'ho amb alegria.
Trobaràs
la
manera
d'augmentar
els
teus
recursos econòmics. És
important que comencis a
valorar-te molt més.

Pensa que no només existeix
la feina. Mira de fer coses amb
les persones que estimes,
necessiten estar al teu costat.

F

Es presenta un període de
molta passió amb la teva
parella, gaudeix d'aquests
moments que passareu.
Gaudeix dels moments
meravellosos de la teva vida
sentimental, però no oblidis
que hi ha més coses i gent al voltant.
Se't presentaran petits
problemes que no tindran
solució. Intenta buscar la
manera de no deprimir-te gaire.
Els que t'estimen
descarregaran totes les
seves inquietuds sobre tu,
escolta'ls, necessiten els teus
bons consells.

EL PONT D'ARMENTERA-CASA
EN VENDA

Casa de 200m2, 6 habitacions, 1 bany,
cuina, rentador, menjador, terrassa,
garatge, calefacció i xemeneia.
		
127.000€

BRÀFIM-CASA EN VENDA

Sup. de 247m2, 4 habitacions, 2 banys,
cuina, menjador, terrassa, jardí, garatge,
calefacció i aire condicionat.
		

156.000€

VALLS-CASA EN VENDA

Casa adosada de diferents plantes, 4
haabitacions, 1 bany, golfes, garatge i
tot exterior.
		

120.000€

VALLS-PIS EN VENDA

Sup. de 66m2, 1 habitació doble, 1
bany, cuina americana, armaris, traster
i ascensor.
		

73.500€

VALLS-MASIA EN VENDA

Sup. total de 5280m2, sup. útil de
82m2, 2 habitacions, 1 bany, cuina,
menjador i llum amb plaques solars.
		

110.000€

MASMOLETS-XALET EN
VENDA

Xalet de 200m2, 13.500m2 de solar,
4 hab. dobles, 3 banys, 2 cuines, 2
menjadors i terrassa de 150m2.
		 LES GRALLES
325.000€
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A pesar de su pelaje, los animales pueden llegar a padecer insolaciones y quemaduras solares. Por esta razón
és importante seguir estos consejos:
Asegúrate que el agua de su recipiente permanezca fresca y limpia.
Beber agua es la forma instintiva más sencilla que tienen los animales para apaciguar el calor.
Báñalo con agua fresca. Es ideal para darles baños con agua fresca para refrescarlos.
Evita dejarlo en lugares cerrados. Los perros y gatos no poseen la capacidad de regular su temperatura a
través del sudor, por lo que son susceptibles a sufrir un golpe de calor.
Cuida sus patas. Los animales tienen las almohadillas de las patas expuestas todo el tiempo y pueden sufrir
quemaduras en estas circunstancias.
No lo exponga al sol más de la cuenta. La mayor parte del tiempo es mejor que la pasen en la sombra.

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

LES
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I TU JA CUIDES LA BOCA DEL TEU GOS?

El carrall s'acumula diàriament i els bacteris provoquen que es formi una capa dura anomenada placa, que predisposa
la salut del nostre gos a patir malalties periodontals.
Un raspallat diari seria l'ideal però, en cas de no ser possible, setmanalment seria una freqüència adequada.

OPCIONS PER NETEJAR LES DENTS DEL TEU GOS:

1️ Raspall de dents: la millor opció. N'existeixen de molts tipus amb pasta dental comestible i amb diferents sabors.
Important: mai s'ha d'emprar pasta per a humans.
2 Raspall dental tipus funda: ens permet arribar millor a tots els racons de la boca, és menys invasiu i els gossos
solen tolerar-ho millor.
3 Col·lutori, indicat en casos de difícil manipulació bucal. Contenen antisèptics que a més de combatre el carrall i la
placa ajuden a eliminar el mal alè.
4️ Dentifrici en esprai o enzimàtics: per als que no es deixen manipular la boca amb facilitat. Actuen per contacte
neutralitzant els bacteris.
5️ Pinsos que prevenen i tracten malalties periodontals. Ajuden a combatre el mal alè així com limiten el
desenvolupament de la placa.
6️ Joguines dentals: n'existeixen de diferent tipus i forma, però no són un substitut de la higiene dental, encara que
ajuden a millorar la rutina.
7 Snacks dentals, els més populars i es poden utilitzar de manera diària. No són tan efectius com un raspallat però
ajuden a retirar les restes d'aliment després dels menjars.
8 Ossos dentals: Fomenten la masticació i ajuden al fet que s'entretinguin i així reduir els nivells d'estrès. Evita els
ossos de cuir, i utilitza aquells que són indicats per a la higiene bucal, com les astes de cérvol, etc.
9 Higienes dentals, igual que en el cas dels humans, s'utilitza una eina de neteja per ultrasò molt similar a la que
utilitzen els dentistes humans.

Aprofita la CAMPANYA D’HIGIENE ORAL fins al 10 d’octubre'22:
15 % Descompte
30% Descompte (amb PROZOSALUT)

C. PROZOVALLS. Demana cita al 977 608 054. T'ajudem a mantenir una bona higiene dental per al teu gos!
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TORNADA A

L'ESCOLA

Ara em deixar la bossa de la platja i
agafar la motxilla de l’escola, deixar de fer
llargues matinades i posar el despertador,
acomiadar els amics d’estiu i retrobar els
amics de l’escola amb els que podreu
parlar de les experiències que heu viscut
a l’estiu.
Els primers dies d’escola són per a la
majoria, uns dies d’anar de bòlit. Els nervis
del primer dia els passem tots.

u

e

o

Per als més petits, la tornada a l'escola, sovint, suposa una entrada a un nou lloc fora de
tots aquells espais coneguts i, per això s’inicia un procés d’adaptació que faciliti que
l'infant se sentin còmode en aquest nou espai.
Els nostres fills aprenen més del nostre exemple que de les nostres paraules, així que
cal que mostrem una actitud d’alegria davant els nous canvis. Es tracta d’enfocar nens
i adolescents cap als nous reptes que començaran aquest curs, amb els amics que es
retrobaran, companys nous per descobrir i tot el que podran aprendre.
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TORNADA A L'ESCOLA
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TORNADA A

L'ESCOLA
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TORNADA A

L'ESCOLA
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També és un bon moment, per no dir el millor, per netejar,
reorganitzar i de planificar les compres que farem i no
deixar-ho tot per a l’últim moment.
Em de fer els canvis de manera progressiva.
Una setmana abans de començar el col·legi podem anar
progressivament avançant l’hora d’anar a dormir i ens anem
aixecant cada dia una mica més d’hora. També haurem de
canviar l’horari dels àpats i el dels hàbits, com per exemple
començar a controlar una altra vegada els moments de
televisió, consoles, jocs, etcètera. Si ho fem a poc a poc la
tornada a l’escola no serà tan feixuga.

x

%

L’experiència és un grau i ens ha d’ajudar a determinar quines normes, horaris,
extraescolars, berenars, etcètera van funcionar bé el curs passat. Hem de decidir si fer
els deures tan aviat com s’arriba del col·legi o deixar als fills un moment de distracció
i posar-nos a la feina una mica més tard… A cada casa les coses funcionen de manera
diferent, així que hem de seguir la nostra intuïció i buscar les nostres pròpies solucions.

LES GRALLES - 17

TORNADA A

L'ESCOLA
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kidsandus.cat

Anglès a partir d’1 any

Born to be Me!
Fes créixer el seu potencial en anglès.

Back to School!
Kids&Us Valls · Plaça de la Vil·la Romana,4 · 43800 Valls
T. 647228897 · valls@kidsandus.es
750
VALLS 132x94
Back to school Arnau CAT.indd
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Vingui a veure'ns i

CASA EN VENDA
COMPLETAMENT
REHABILITADA

CASA de 160m2 al centre de Valls, acabada de
rehabilitar. Totalment exterior, dona a 2 carrers,
disposa de molta llum. S'ha mantingut la pedra
natural i les vigues d'origen que combienen
perfectament amb la reforma. Distribuïda en
planta baixa amb espai diàfan i un safareig,
primera planta amb 2 hab. i 1 bany, una segona
amb menjador i cuina office i per últim una suite
amb bany a la 3a planta.

199.000€
CASA EN VENDA A
VALLMOLL

CASA al centre del poble.
Reformada. Distribuïda en 3 plantes
i terrat. Planta baixa: menjador,
cuina, rebost/safareig. 1a planta:
2 hab. dobles i un bany complet
amb dutxa. 2a planta: 1 hab.
doble i 1 bany amb peu de dutxa.
Terrat: caseta de fusta. Disposa
de calefacció de gas natural i els
tancaments són d'alumini.

105.000€
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informi's!

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.

107.000€

LOCAL EN LLOGUER

LOCAL al c/ Avenir 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.

500€

TALLER ARTESANAL DEDICAT A LA CONFECCIÓ TÈXTIL
DE TOT TIPUS DE PECES
> ESPECIALITZADA en PECES ELÀSTIQUES
com ara mallots, vestits de bany...
> CONFECCIONEM el seu logotip.
> FABRIQUEM A L'ENGRÒS
tot tipus de projectes.
> BRODATS PERSONALITZATS
per a les bates de l'escola i uniformes.

> SERVEI D'ARRANJAMENTS
en peces de vestir.
> CONFECCIONEM:
Motxilles, ronyoneres i banyadors.

FABRICACIÓ PRÒPIA

Fet a mà
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MENJAR EMOCIONAL

El menjar ha esdevingut un remei
contra l'estrès i un consol de les
emocions negatives o, si més no, el
recurs que utilitzem per "superar"
un moment difícil.
Des de petits hem après a associar
el menjar amb les emocions, i
d’adults desitgem consumir una
sèrie d’aliments en resposta a una
diverses emocions “incòmodes”
que no sabem com gestionar i
volem evitar.
PER DISTINGIR EL TIPUS DE GANA
QUE SENTIM ENS PODEM FER UNA
SÈRIE DE PREGUNTES:
Les ganes de menjar han aparegut
de repent? La gana física s’activa
sempre de manera gradual.
Ets sents ple desprès de menjar?
La gana emocional fa difícil distingir
les senyals de sacietat i es pot
continuar menjant compulsivament
Et menjaries de la mateixa manera
allò que desitges que un plat de
verdura? Normalment la gana
emocional fa que ens vinguin de
gust menjars molt específics.
Pots posposar les ganes de
menjar? Si sents una urgència
incontrolable estàs davant d’una
gana emocional
Associes les teves ganes de menjar
amb sentiments desagradables?
Si realment estàs davant d’una gana
fisiològica no et sentiràs culpable
per haver menjat.
On se situen les ganes de menjar?
La gana fisiològica la sentiràs a
l’estomac. La gana emocional es
focalitza en la boca i en la ment.
PER TANT HI HA UNA RELACIÓ
BIDIRECCIONAL ENTRE ALIMENTS
I EMOCIONS i es important que
aprenguem a diferenciar quan
estem menjant per satisfer una
necessitat o quan estem intentant
regular les nostres emocions a
traves del menjar.
EL MENJAR QUE INGERIM NO POT
OMPLIR MAI EL BUIT QUE SENTIM
NI CALMAR L’ANSIETAT.
Lídia Albareda
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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”. 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TERRENY EN VENDA A
PUIGPELAT. Sup. total de 9177m2,
terreny
rústic/agrari,
cultivat
d'oliveres, pou propi, balsa i fàcil
accés. Preu: 35.000€
FINQUES SOMNIS 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGA PÀRQUING BOX,
ZONA EL PATI (VALLS). Plaça
àmplia. Amb llum i accés a lavabo
comunitari. Per a més informació:
Tel. 669 442 891
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• DESATASCOS Y LIMPIEZA de
tuberías, depósitos, inundaciones...
Interesados llamar al:
Ctra. del Pla 16, Valls
Tel. 977 615 479
desatascoslimpseur@gmail.com
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

639 330 150

• PIS A LA ZONA DE LA
XAMORA, un ampli menjador
i cuina, 4 habitacions, 2 banys,
terrassa, alarma, aire condicionat,
exterior i assolellada. Zona amb
espais verds.
Preu de venda 72.000€
Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA SEMINOVA AL PLA
DE SANTA MARIA, de 200m2,
4 habitacions, 2 banys, cuina i
menjador gran, pati de 25m2,
garatge per 2 cotxes i magatzem.
Exterior i assolellada a la zona del
Poliesportiu. Preu de 176.000€
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 CERRAJERO para
empresa de puertas y automatismos.
Se valorará experiencia per no es
imprescindible. Razón:
Tel. 619 142 218
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mobles a mida
Mobles de cuina
Manteniment i reformes
Portes - interior - exterior - blindades
Revestiments de fusta
Terres per a exterior d’IP
www.puignou.com Persianes i mosquiteres
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PREUS
AJUSTATS!!

LES GUNYOLES - XALET

XALET adosat de 4 habitacions, sala-menjador exterior a jardí. Per
entrar a viure-hi! Preu: 179.800€

PICAMOIXONS - CASA

CASA de poble semi-reformada. Eixida i terrassa.
Preu: 63.000€

ALCOVER - EL MILÀ

CASA amb terreny, magatzem, aigua i llum. Impecable.
Preu 198.000€

OCASIÓ
LOCAL - VILALLONGA DEL
CAMP
LOCAL en lloguer a
estrenar, sup. de 135m2.
Pati exterior. 595€
Si tens un immoble per vendre TRUCAN'S!

LES GRALLES - 29

LES GRALLES - 30

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• 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.
Tel. 659 034 853
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS REFORMAT AMB LA
SEVA TOTALITAT A LA ZONA
DE LA FRATERNAL de 70m2, 3
habitacions, 1 bany complet amb
peu de dutxa, parquet, calefacció,
exterior i assolellat. Bones vistes.
Preu de venda 76.000€
Tel. 644 457 129
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

F

• 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
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

• COMPRO MOTOS VELLES,
Lambreta, Vespa, Bultaco, Montesa,
Ossa, Laverda, Morini, BMW, etc.. i
recanvis. Passo a domicili. Màxima
serietat. Interessats truqueu al
Tel. 610 210 921
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CASA EN VENDA A CABRA
DEL CAMP. Sup. total de 815m2, 4
habitacions dobles, 1 bany, garatge
i jardí. Preu: 85.000€
FINQUES SOMNIS
Tel. 977 600 888
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• OPORTUNITAT!!! PIS EN
VENDA A VALLS reformat, zona
Cor de Maria. De 70m2 aprox., 3
hab., cuina, bany i menjador. Preu
28.000€. Interessats truqueu al
Tel. 661 76 81 76
627 48 07 34
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• RESIDÈNCIA D’AVIS PASSEIG
PRIM I CENTRE DE DIA. 365
dies l’any. Tallers de memòria,
fisioteràpia,
perruqueria,
biblioteca... Al centre de Reus,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> places disponibles des de 990€.
• COMPREM COTXES AVARIATS Interessats truqueu al
Tel. 977 10 50 80
I ACCIDENTATS, recollim vehicles
a domicili, tramitem canvis de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
nom
i baixes sense cap cost. • COMPRO MASÍA O CASA
També realitzem serveis de grua DE CAMPO lo más habitable
portavehicles
24h.
Interessats posible con terreno. Al contado.
trucar en horari d’oficina al:
Interesados llamar al
Tel. 628 174 628
Tel. 934 303 567
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE OFRECE SEÑORA CON • ATENCIÓ!! SI TENIU COSES
EXPERIENCIA para cuidar a D'ALTRES
TEMPS
(mobles,
personas mayores, niños, limpieza llibres, joguines,
material divers,...)
de casas y escaleras. Interesados
nosaltres
li
comprem
a
bon
preu!
llamar al
Tel. 642 71 68 97 També buidem golfes, magatzems,
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> etc. Interessats truqueu al
Patrick
• W W W . M U LT I S E R V E I . C AT
Tel. 697 569 305
Multiservei Alt Camp s.l, Empresa
registrada a indústria, més de 10
(també caps de setmana)
anys al seu servei ens avalen, el >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
nostre lema “Qualitat al millor preu” • ES LLOGA LOCAL de 450 m2
Realitzem neteges per desincrustar amb despatx, bany i lloc ampli
la calç de la seva caldera, escalfador, per aparcar. Possible moll de
termo elèctric o instal·lació d’aigua. descàrrega. Subministres nous.
Fem servir bomba hidràulica a pressió Zona del Portal Nou (Valls). Preu
amb producte químic adequat, que
no perjudica ni la seva salut ni tampoc 450€/mes. Apte per a negoci,
l’instalal.lació. Si no té pressió indústria o magatzem. Interessats
d’aigua per 109€ descalcifiquem truqueu al
Tel. 664 490 676w
la caldera internament i també
fem neteges completes des de >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•
URGE
COMPRAR
MASÍA con
comptador fins aixetes per 242€,
disposem d’un ampli catàleg de terreno para vivir o tener animales
descalcificadors
per
solucionar (perros, caballos, etc..). Interesados
definitivament els problemes de calç llamar al
en electrodomèstics, calderes, tubs,
Tel. 934 109 959
aixetes,... Demani el seu pressupost >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
sense compromís!!! Més productes a • PIS EN VENDA A VALLS. Sup.
la nostra web: www.multiservei.cat de 100m2, 4 habitacions, 1 bany,
L’atendrem a Valls Carretera del cuina, menjador, aigua, llum,
Pla nº29 de dilluns a divendres de exterior i assolellat. Preu: 95.000€
10 a 13h i els dimecres per la tarda
FINQUES SOMNIS
de 17 a 19h
Tel. 977 600 888
Tel. 977 081 884 / 662 030 906
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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La situació a la carretera, tant a l'anada
com a la tornada, de les vacances és
sempre complicada i força més que
altres festes. I és que els desplaçaments
no es produeixen de forma esglaonada
sinó en un curt termini de temps. Per
això, Trànsit recomana als conductors
que abans d'iniciar el seu desplaçament
s'informin de l'estat de les carreteres i
que tinguin paciència i condueixin amb
precaució. En aquest sentit s'adoptaten
una sèrie de mesures especials, com els
carrils addicionals, entre d'altres a les
carreteres per vetllar per la seguretat del
trànsit.
En dies com aquests en els que hi ha
una mobilitat elevada perquè milers
de famílies tornen a casa després de
les vacances d'estiu, el SCT recomana
extremar les precaucions a la carretera.
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Així el Servei Català de Trànsit suggereix
evitar qualsevol distracció al volant, adaptar la
velocitat a les circumstàncies de la carretera,
respectar la distància de seguretat entre
vehicles i utilitzar els sistemes de seguretat
passiva (cinturó, casc i sistemes de retenció
infantil). Evitar menjars abundants i no beure
alcohol perquè disminueix els reflexos i dóna
una falsa sensació de seguretat, és un altre
dels consells.
Trànsit també recomana haver descansat
prou abans d'iniciar el viatge. En cas
d'avaria, cal retirar el vehicle de la carretera
sempre que sigui possible i posar els senyals
de presenyalització de perill i els triangles
almenys a una distància de 50 metres per
davant i per darrere del vehicle.
Bon viatge!
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Tricicle compacte
elèctric i plegable
Triolete de 3 rodes còmode, plegable,
de fàcil transport i amb velocitat
ﬁns a 15 km/h.

HORARI BOTIGA
Dilluns a divendres de 8h a 17h
Fora d’horari Tel. 628 891 943 (cita prèvia)

Mossèn Martí, 7 i 9
43800 Valls (Tarragona)

hola@tallersclaudi.com
www.tallersclaudi.com
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guia de

PROFESSIONALS

EBENISTERIA · FUSTERIA

IMMOBILIÀRIES

ADVOCATS SERVEIS

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

ESTÈTICA · SALUT

> 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

FLORISTERIA · JARDINERIA

AULES D’ENSENYAMENT

> 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

DECORACIÓ · INTERIORS

FINQUES
Col. N. 803
aicat N. 2326

977 600 888
La Cort, 58 · Valls

w w w. f i n q u e s s o m n i s . c o m

AQUEST ESPAI
POT SER PER A TU
INFORMA'T

977 601 953
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INSTAL·LACIONS
ELECTRICITAT

SERRALLERIA
ALUMINIS

SERVEIS DE
NETEJA

JOIERIA · RELLOTGERIA

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

PERRUQUERIES
> Anna Perruqueria

C. Grm. St. Gabriel 18 - 43800 Valls
Tel. 977 60 63 70

> Mar Bonet Perruquers

TALLERS
MECÀNICS

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

TAXIS ·
TRANSPORTS

No esperis més!!!
el
consulta cada dimecres
nostre web actualitzat

www.lesgralles.com

SERVEIS INFORMÀTICS

VETERINARIS

> Infocam Consulting

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

TENDALS
> Alt Camp Veterinaris

Ctra. de Montblanc, 8 43800 Valls
Tel. 977 60 61 60
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Valls

ACTIVITATS

FINESTRES, PORTES, SOSTRES,
MOSQUITERES, MAMPARES...
TOT I MÉS HO TROBARÀ AQUÍ, VISITI’NS!
OFICINA: C. Avenir, 24 baixos · VALLS
TALLER: Ctra. del Pla, 285 Pol. Industrial

977 60 29 01 · 670 23 03 98

Telf: Gratuït 24 h

900 231 132
Matias Moreno Carmona. Ha
mort a l’edat de 82 anys. El seu
funeral va ser a Cambrils.
Elvira Garcia Salcedo. Ha mort a
l’edat de 86 anys. El seu funeral va
ser a Cambrils.
Teresa Martinez Segura. Ha mort
a l’edat de 77 anys. El seu funeral va
ser a Vila-Seca.

FARMÀCIES de GUÀRDIA
VALLS
DIVENDRES 26 VISCASILLAS
PEIXATERIA, 9 - TEL. 977 60 04 90
DISSABTE 27 CLIMENT
ANSELM CLAVÉ, 32 - TEL. 977 60 07 63
DIUMENGE 28 BIEL RULL
ABAT LLORT, 24 - TEL. 977 60 91 16

DILLUNS 29 ELENA PÉREZ
VALLVERA, 13 - TEL. 977 60 93 70
DIMARTS 30 FERRÚS
ALT CAMP, 23 - TEL. 977 89 46 54
DIMECRES 31 GALIMANY
PL. PORTAL NOU, 4 - TEL. 977 60 05 97
DIJOUS 1 GRANELL
STA. JOAQUINA D.,2- TEL.977 09 24 35

DIVENDRES 2 A. MIQUEL
P. PATI, 9 - TEL. 977 60 06 06
(Les Gralles no es fa responsable dels canvis de guàrdia d'última hora)

No esperis més!!!
el
consulta cada dimecres
at
litz
ua
act
b
we
e
nostr

www.lesgralles.com
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Antonio Jimenez Puga. Ha mort
a l’edat de 74 anys. El seu funeral
va ser a Valls.
Epifanio Ramon Mestre Julian.
Ha mort a l’edat de 53 anys. El seu
funeral va ser a Valls.
Jaime Vilella Veciana. Ha mort a
l’edat de 92 anys. El seu funeral va
ser a Valls.
Maria Paris Roig. Ha mort a l’edat
de 98 anys. El seu funeral va ser a
Valls.
Francisca Figuerola Ortiga. Ha
mort a l’edat de 97 anys. El seu
funeral va ser a Valls.
Antònia Sanahuja Palau. Ha
mort a l’edat de 101 anys. El seu
funeral va ser a Montblanc.
Joan Vives Contijoch. Ha mort a
l’edat de 94 anys. El seu funeral va
ser a Valls.
Margarita Vegas Villodres. Ha
mort a l’edat de 83 anys. El seu
funeral va ser a Valls.
Rosa Domenech Pons. Ha mort a
l’edat de 89 anys. El seu funeral va
ser a Valls.
Quimet Caballé Caballé. Ha mort
a l’edat de 82 anys. El seu funeral
va ser a Valls.
Joan Fusté Esplugas. Ha mort a
l’edat de 79 anys. El seu funeral va
ser a Bràfim.
Carmen Lopez Segura. Ha mort a
l’edat de 78 anys. El seu funeral va
ser a Cambrils.
Joan Armengol Sanabra. Ha
mort a l’edat de 89 anys. El seu
funeral va ser a Valls.
Antonio Mateo Pascual. Ha mort
a l’edat de 83 anys. El seu funeral va
ser a Torredembarra.
Nemesio Lopez Lopez. Ha mort a
l’edat de 87 anys. El seu funeral va
ser a Salou.

Oficina central:
C. XIQUETS DE VALLS, 9 BAIXOS
43800 VALLS (Tarragona)
Telèfon: 977 60 19 53
Horari matins de 9 h a 13 h
****
lesgralles@lesgralles.com
eva@lesgralles.com
****
EDITA I DIRIGEIX:
Eva Sánchez Calderón

www.lesgralles.com

*****************************
DISTRIBUCIÓ PRÒPIA I EDICIÓ:

Valls (bústia a bústia), Pol. Ind. Valls,
Vallmolll, La Masó, El Rourell, Alcover,
Picamoixons, La Riba, Vilaverd,
Montblanc, L’Espluga de Francolí,
Solivella, Sarral, Pira, Blancafort,
Barberà de la Conca, Cabra del
Camp, Figuerola, El Pla de Sta. Maria,
El Pont d’Armentera, Stes. Creus,
Aiguamúrcia, Bràfim, Vila-rodona,
Rodonyà, Vilabella, Nulles, Puigpelat,
Alió, Fontscaldes i Les Pobles, La Selva
del Camp, Vilallonga del Camp, El
Morell i La Pobla de Mafumet.
LES GRALLES no es fa responsable de l'opinió dels seus
col·laboradors, ni s'identifica necessàriament amb aquests.
"El client assumeix tot tipus de responsabilitat que es
pogués derivar per la imatge que sol·licita sigui publicada/
que es publica"

BUSCA'NS A
LES XARXES SOCIALS

Bna
Finques
Ctra. del Pla 52-54 · 43800 Valls

Telf. 977.600.500 Email: finques@bna-sl.cat

Compra
C/ DEL TEATRE - PIS

PASSEIG DE L'ESTACIÓ - PIS

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

Pis de 94m2, 4 habitacions, 1 bany, cuina/
eixida i pàrquing bóxer.

PUIGPELAT - PIS

CTRA. DEL PLA - PIS

Pis de 70m2, 2 hab., 1 bany, cuina, menjador/
terrassa, exterior, mobles i electrodomèstics,
plaça de pkg., zona com./piscina.

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

BARRI BON SOL - XALET

URB. SERRADALT - XALET

Lloguer
VENDA
PIS CTRA. DE
PICAMOIXONS

Pis de 77m2, 3 habitacions,
1 bany, cuina, galeria i tot
exterior.

VENDA O LLOGUER

CASA PLA DE STA. MARIA

Casa de 4 hab., 2 banys, 1
servei, cuina, 2 menjadors,
mobles i elec., garatge, calef..

VENDA
CASA A VALLMOLL

Casa rústica de 450m2, parcel·la
de 1.100m2, 5 hab., 3 banys,
calef, pisc., jardí, barbacoa,
terrassa, magatzem i celler.

LLOGUER O VENDA
LOCAL ABAT LLORT

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.

Xalet de 312m2, 6 hab. dobles, 2 banys
(1 doble/ dutxa i banyera), 1 servei, calef.,
gasoil, tssa., garatge, jardí/pisc. i barbacoa.

Local de 89m2, amb vàries
estàncies, 2 serveis i terra de
parquet.
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