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La carn de conill

El conill criat a Catalunya prové 
de granges catalanes, la seva 
carn és de gran qualitat, fresca 
i molt nutritiva.
És de les  més saludables.
Conté proteïnes d’alt valor 
biològic, minerals, vitamines 
del grup B i substàncies 
antioxidants.
Fàcilment digerible, és baixa 
en greixos i colesterol   i , a 
més, és deliciosa.
És bona per a tothom, per 
a esportistes, nens, dones 
embarassades i per a tots 
aquells que tinguin necessitat 
de consumir  quantitats 
elevades de proteïnes i 
vitamines.
Per a persones amb la pressió 
alta, perquè conté molt poc 
sodi i és ric en potassi.
Per als que volen perdre pes, 
ja que és una carn magra, 
sense greix, amb només 133 
kcal., perfecte per a dietes 
hipocalòriques.
Per a persones grans o amb 
problemes digestius, perquè 
és una carn tendre, pobre en 
col·lagen i de fàcil digestió.
Té una textura i un gust 
exquisits.
Amb aquesta carn es poden 
el·laborar plats molt variats. Es 
pot cuinar a la brasa, al forn i 
també fer-la guisada o fregida, 
i acompanyar-la amb verdures, 
llegums, arròs etc.

CANSALADERIA PONS 

• GRAN OPORTUNITAT PIS AL 
PSG DE L’ESTACIÓ, amb 1 suitte 
amb bany i 2 habitacions més, 
totes tres amb armaris encastats, 
cuina àmplia, galeria, calefacció 
amb radiadors i aire condicionat, 
molt assolellat. Traster i pàrquing 
inclosos. Molt cèntric. Preu: 
220.000€. Interessats trucar.
                            Tel. 696 816 100
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• URGE VENDER CASA 
UNIFAMILIAR IMPECABLE semi-
nueva. En el Pla de Santa Maria 
(4 habitaciones). Urge vender 
local, nuevo de 72 m2 en el Pla 
de Santa Maria. 
                         Tel. 686 05 51 73
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES VEN O ES TRASPASSA A 
VALLS RESTAURANT  de 300 m2 
amb clientela fixa, per jubilació. 
Abstenir-se curiosos. Informació 
Tels. 977 602 301 /627 142 344

Tel. 977 614 146
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VALL DE BENASQUE, VENC 
APARTAMENT AMB    pàrquing i 
traster. Preu: 135.000€.                 
                           Tel. 649 45 85 71
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TÈCNIC DIETISTA. DIETES 
PER PERDRE PES    totalment 
personalitzades; obesitat, diabetis, 
embaràs i lactància, alimentació 
infantil, assessorament per a joves 
i adolecents, etc...         
Yolanda Gurí.       Tel. 667 515 935
Farmàcia Ferrús  Tel. 977 614 016
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN RATLLES DE 
PÀRQUING I TRASTER. Plaça per 
a cotxes (44€), furgonetes (44€),  i 
motos (27€) i traster petit (27€) i 
traster de 18 m2 (95€). Tenim  lloc 
per a rentar el cotxe. A prop de 
l’Ajuntament i del Portal Nou.
                         Tel. 664 490 676
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN 2 MAGATZEMS 
un de  150 m2 (400€) i un de 600 
m2 per (600€), amb pont grua, 
despatx, wc, aigua i llum. A prop 
de l’Ajuntament i del Portal Nou.
                         Tel. 664 490 676

• ES TRASPASSA BOTIGA DE 
QUEVIURES  a prop de Valls. Preu 
econòmic. Abstenir-se curiosos.          
                           Tel. 619 39 39 98
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE NECESITA ADMINISTRATIV@ 
con dominio de inglés con 
conocimientos de exportación 
e importación. Empresa ubicada 
en Pol. de Valls. Interesados 
llamar y preguntar por Montse 
Emilio:

                   Tel. 977 60 68 57
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SE COMPRAN TODA CLASE DE 
CROMOS sueltos y álbumes. 
Pagamos al contado, para más 
información                          
                          Tel. 658 697 236
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VALLS, PIS S-NOU de 2 dorms, 
sala menjador amb terrassa, cuina 
amb vitro, bany complet, bomba 
aire fred i calent, pk i traster 
incl., comun. incl, 425€/mes. NOU 
HABITAT CONFORT SL
 Tels. 977 229 096 / 630 482 419
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ORACIÓN ESPÍRITU SANTO  
Espiritu Santo, Tú que me lo 
aclaras todo, que iluminas todos 
los caminos para que alcanze 
mi ideal. Tú que me das el don 
divino de perdonar y olvidar el 
mal que nos hacen y en todos 
los instantes de mi vida estás 
conmigo. Yo quiero, quiero en 
este corto diálogo agradecerte 
por todo y confirmar una vez 
más que nunca quiero separarme 
de ti. Por mayor que sea la ilusión 
material. Deseo estar contigo y 
con todos los seres queridos en 
la gracia perpetua. Gracias por Tu 
misericordia, para mi y los míos. 
Se rezará 3 dias seguidos, sin 
decir lo que se desea, de 3 dias 
se obtendrá la gracia por difícil 
que sea. Se debe publicar y dar 
las gracias.

G.R.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• TROBADES ULLERES DE SOL  al c/ 
Germans St. Gabriel, dilluns al matí.
Raó les gralles.


