
LES GRALLES - 6

977 60 19 53

HORARI D’OFICINA:
De dilluns a dijous de 9 a 13h i de

17 a 20h
Divendres de 9 a 13h

ELS AVANTATGES 
DE LA CARN DE 

PORC
Molts cops sembla que 
el porc té culpa de molts 
dels nostres problemes 
de salut el colesterol, les 
cardipaties la grip etc. Però 
tot és questió d’estar ben 
informat. 
Un filet de llom pot tenir un 
40% menys de greix que un 
troc de pollastre sense pell, 
millor encara el greix que 
s’hi troba no és dolent per 
el cor.
Per els que volen generar 
molta massa muscular, també 
va bé, ja que 100gr de carn 
de porc ens dóna el 65% 
de la ració diària de tianina, 
la vitamina necessaria per 
maetabolitzar eficaçment 
els carbohidrats en energia, 
essencial pel creixament 
i reparació de les fibres 
musculars.
Els elevats nivells de vitamina 
B2 i B3 i els avantatges 
minerals del fòsfor, el 
Magnesi i el Zinc regulen 
la lliberació de la energia 
al llarg del dia, reforcen els 
ossos i alimenten el sistema 
inmunitari.
Així doncs, aprofitem els 
avantatges de la carn de 
porc una carn versàtil a un 
assequible.

CANSALADERIA PONS 

• ES VEN CASA A LES   
COMARQUES, 2 plantes, 70 
m2 aprox, 3 habitacions, 1 
bany, menjador, cuina amb 
galeria, terrassa a la 2ª planta. 
Preu:156.000€.
                         Tel. 615 98 57 52
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• REPARACIONES DEL HOGAR:   Si 
tiene cosas por arreglar en casa 
y no tiene tiempo para hacerlo, 
nosotros se lo arreglamos 
de la manera más económica 
posible. Lo arreglamos casi 
todo: grifos, interruptores, 
persianas, muebles... Seriedad y 
compromiso. Llamen al

             Tel. 625 064 026
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN CASA DE NOVA 
CONSTRUCCIÓ A FONTSCALDES 
amb zona ajardinada i molts 
extres, 3 hab, una doble amb 
vestidor, 2 banys, un amb 
banyera hidromassatge, golfes, 
cuina, menjador i garatge, 
calefacció centralitzada.
                        Tel.  616 39 95 57
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN PARCEL.LA AL MAS DEL 
PLATA 750 m2, totalment plana. 
Preu: 36.000€.

Tel. 615 98 57 52
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• CONSTRUCCIONES MABROUK: 
obra nueva, piscinas, reformas, 
cocinas, baños, suelos, garajes, 
vallas, piedra, monocapa, pintura 
y carpintería.
                          Tel. 626 938 031
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN 2º PIS A REUS,    bona 
zona, 3 habitacions, bany, cuina, 
menjador, traster petit i plaça de 
pàrquing. Preu 108.200€.                                                                
                         Tel. 696 13 73 41
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA VALLS STA 
ÚRSULA   4 habitacions, 
menjador, cuina, bany, galeria, 
tot exterior. Molt assolellat amb 
ascensor. Interessats trucar al:
                         Tel. 653 53 22 00

EMPRESA DE 
TRANSPORTE 

PRECISA 
CONDUCTORES 

DE TRÁILER
PREFERIBLEMENTE 
CON EXPERIENCIA 

EN CISTERNAS Y 
ADR

Enviar CV a e-mail
anuncio2010@terra.es

615 50 81 67


