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• VENDO CHALET INDIVIDUAL   en 
el Bon Sol, totalmente equipado, 
4 hab., 1 despacho, 3 baños, 
barbacoa cubierta, parquet, 
calef./a.a. y garaje. O se aceptaría 
vivienda a cambio (permuta). 
Interesados llamar al

Tel. 629 79 37 37
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• PIS EN VENDA a la Plaça 
Sant Jordi (el Pati) Valls, 85m2 
completament reformat, 4 hab. 
(2 dobles), sala menjador amb 
balcó, cuina equipada, rentador, 
bany complet, calef. i a.c. 
Finestres i exteriors d’alumini. 
4ª planta. Opció lloguer pàrquing 
mateix edifici. Molt assolellat. 
Preu 120.000€ negociables. 
Interessats truqueu al

Tel. 659 76 29 83
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN RATLLES DE 
PÀRQUING I TRASTERS. Plaça per 
a cotxe (44€), furgoneta (44€9, 
motos (27€), traster de 4m2 (27€). 
Tenim lloc per a rentar el cotxe. 
A prop de l’Ajuntament i del 
Portal Nou.

Tel. 664 490 676
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• COMPRO TODA CLASE DE 
ÁLBUMES DE CROMOS, en especial 
de fútbol, y lotes de cromos. 
También juguetes antiguos de 
los años 70: madelman, trenes, 
cómics y tebeos, coches de 
escalextric...

Tel. 626 53 48 45
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES LLOGUEN MAGATZEMS: 
Un de 150m2 per 600€ i un de 
400m2 per 600€, amb pont grua, 
despatx, wc, aigua i llum. A prop 
de l’Ajuntament i del Portal Nou.

Tel. 664 490 676
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• LLOGO O VENC PLAÇA DE 
PÀRQUING TANCAT (TIPUS BOX). 
darrera Pl. del Pati (al costat del 
banc Sabadell de Valls).                    
   Tel. 628 56 46 89/655 91 85 61
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• VOLEM DONAR EL NOSTRE 
AGRAÏMENT als metges i 
infermeres de la 4a. planta 
del Pius Hospital de Valls. I a 
tot el personal de l’Alt Camp, 
especialment al Centre de dia, 
per assistir a la nostra Mare 
Remei Avilés. Gràcies a tothom.

• ES FAN TOT TIPUS DE FEINA 
AMB TRACTOR, es buiden foses 
sèptiques i es ven llenya. Raó:

Tel. 629 823 618
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• SEÑORA ESPAÑOLA. VIUDA. 
Muy complaciente. Necesitando 
sexo. No cobro.

Tel. 608 077 712
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• MATERIAL DE BARS I 
RESTAURANTS   compra-venda 
amb un tracte de respecte i 
confiança.                
 Tel.93 87 43 535/93 89 11 093

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
•  BUIDEM BARS, 
RESTAURANTS, LOCALS, CASES 
I PISOS.   Valorem el contingut 
al màxim preu.               
 Tel.93 89 11 093/93 87 43 535
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• EN LLOGUER LOCAL PLANTA 
BAIXA  situat a la Muralla del Carme 
nª 24, dona davant la Plaça i al 
Passadís d’uns 85 m2. Preu: 400.00€/
mensuals. Directe propietari.

Tel. 977 60 14  32
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES BUIDEN CASES,  pisos, 
magatzems i naus industrials. Per 
a més informació truqueu al        

                          Tel. 658 697 236
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ES REALITZEN TOTA CLASSE 
DE TREBALLS DE PALETA, també 
obra nova. A la Conca de Barberà 
i Valls. Preus econòmics i 
pressupostos sense compromís. 
Interessats truqueu al     
                         Tel. 616 908 031

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
• ALIÓ- A 3 KM DE VALLS. Casa 
de pueblo en venta para 
rehabilitar todo su interior, 
superficie que ocupa la casa 
104 m2, de fachada 13 1/2m, 
y 9 m de altura, situada en el 
centro del pueblo y en calle 
muy tranquila. Precio muy 
económico y negociable, véala 
y si le interesa negociamos el 
precio. No pierda la ocasión.                                                                                                                                         
                         Tel. 620 57 52 75

COM DEGUSTAR 
UN BON PERNIL   

Tal i com succeeix amb altres 
productes d’excepcional 
qualitat, com ara el caviar o 
el foie, la millor manera de 
gaudir d’un bon pernil ibèric 
és degustant-lo sol, sense 
acompanyar-lo d’algun altre 
aliment que pugui interferir 
en la seva textura, aroma 
i sabor. A més, cal que 
estigui a una temperatura d’ 
aproximadament 18ºC i tallat 
finet per poder apreciar 
totes les seves qualitats. 
Però tot i aquestes 
recomanacions, aquest 
producte normalment es 
consumeix amb pa torrat i 
amb una copa de vi adient, 
com per exemple els vins 
suaus (fi o mançanilla) 
que aporten una gama 
d’aromes i sabors que es 
complementen amb els del 
pernil ibèric. Per altra banda, 
els vins negres i alguns blancs 
que no siguin massa forts o 
àcids, també constitueixen 
un bon maridatge.
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