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Carrer Pere el Ceremoniós, 12 - Tel. 977 752 987

Plaça Pau Casals, 2 - Tel. 977 343 850

REUS

endolça la teva vida

Les festes de barri són una expressió 

destacada de la capacitat de les 

persones d’organitzar-se en favor de la 

convivència. Durant uns dies intensos, 

en un ambient distès i proper, les festes 

són un escenari ideal per a la trobada 

entre veïns i veïnes i també per obrir les 

portes del barri al conjunt de la ciutat. 

Darrere del lluïment de la celebració, 

hi ha la feina rigorosa, entusiasta i 

continuada de l’Associació de Veïns de 

la Urbanització Blancafort, una feina que és resultat de les contribucions 

de les persones que la integren i del seu compromís amb la vida 

ciutadana. Un compromís que, més enllà de les festes, dóna veu al barri 

en tots aquells espais de treball que tenen com a objectiu millorar la 

convivència i la participació.

Des d’aquestes pàgines, en reconeixement a aquesta feina i aquest 

entusiasme, vull fer-vos arribar la meva salutació i el meu desig que les 

festes tornin a ser, un any més, una ocasió magnífica per viure la ciutat 

des del barri, amb intensitat i emoció.Bones festes! 

Carles Pellicer i Punyed
Alcalde de Reus 
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Ens trobem de nou a punt per celebrar les 
Festes de Blancafort per catorzena vegada 
consecutiva. Enguany seran del 5 al 7 de 
juliol.

A la revista que teniu a les mans trobareu els 
actes i activitats que farem durant aquests 
dies. La Junta Directiva desitgem que agradin 
a tots els veïns i hi hagi una gran participació.

Ha estat un any en què han arribat nous 
veïns a la nostra urbanització. Les nostres 
festes és una oportunitat per a tots de 

saludar-nos i conviure uns moments d’esbarjo, que ens ajudarà en el futur en 
les nostres relacions de veïnatge.

No volem deixar passar el moment sense comentar alguns temes d’actualitat. 
Un cop funcionant amb normalitat la nova rotonda de la carretera de Cambrils 
encara hem de suportar una situació de provisionalitat a l’antiga entrada. Ja fa 4 
anys que des de l’ajuntament se’ns va prometre que la vorera i el carril-bici des 
de la rotonda de Misericòrdia fins a Blancafort estaria acabada abans de 2019. 
Promeses incomplertes.

El projecte fa mesos que està aprovat i pendent també de la Generalitat.  
Esperem la formació del nou govern de la ciutat per tornar amb les nostres 
reivindicacions fins que puguem veure finalitzada l’obra. En aquest sentit és 
molt important poder tenir al nostre costat als veïns i veïnes, que donaran més 
força a les nostres mobilitzacions.

Com hem fet sempre, unes paraules d’agraïment als nostres patrocinadors, els 
anuncis dels quals els podeu veure a la revista i que ens ajuden, no només a la 
realització de les activitats, sinó també al manteniment de la nostra associació.

Us animem a participar a les Festes de Blancafort!

Bartolomé Pluma Marianas
President de l’AV Urbanització Blancafort!
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oleinas@infonegocio.com
Tel. 977 520 356
Fax. 977 520 726

C/ Alemanya, s/n • Pol. Ind. Constantí
43120 CONSTANTÍ

SERVEIS MEDIAMBIENTALS
DE CATALUNYA, S.L.

Partida La Plana- Ap. 108  - 43460 ALCOVER (Tarragona)

Tel. 977 623 048   Mòbil 670 678 763   info@jardineriadisc.com

Preu especial per als veïns de la Urb. Blancafort
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Plaça Puríssima Sang
Edifici AZOR

NOU CENTRE Local 3
977 773 711

HOME
DONA

BELLESA
SOLÀRIUM

BLANCAFORT EN FESTES  2019
5, 6 i 7 de juliol de 2019

PROGRAMA

ActivitAts Anteriors

Dimarts 2 De juliol – Blancaesport 2019 – ennatura’t
19.00 h. en-marxa
 Petita introducció a la tècnica de la marxa nòrdica i sortida pels 

camins dels voltants

Dimecres 3 De juliol – Blancaesport 2019 – ennatura’t
19.00 h.  en-forma
 Entrenament combinant exercicis de força amb exercicis 

cardiovasculars.

DivenDres 5 De juliol

21.30 h.  Presentació de les Festes
21.30 h. Audiovisual: “Un any en imatges”
       L’any passat va ser un any ple d’activitats. Vine i ho recordaràs.  

22.00 h. Entrepanada cinèfila, projecció de la pel·lícula:  
“SUPERLÓPEZ” 

 No calen crispetes, millor un bon entrepà. Nosaltres hi posem la 
beguda. Una fantàstica sala de cinema a l’aire lliure, una divertida 
pel·lícula i disposa’t a gaudir d’una esplèndida nit.  
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Av. Maria Cristina, 5
Tel. 977 239 582

C. Colón, 11
Tel. 977 225 382

Pl. Ponent, 1
Tel. 977 228 408

TARRAGONA

C. Sant Benilde, 
Tel. 977 552 856

TORREFORTA

Bloc Los Ángeles, local 5
Tel. 977 200 295

SANT PERE I SANT PAU

www.fleca2000.com
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AV PERE EL CEREMONIOS, 81  •  REUS  •  977 75 49 48
EL PALLOL  •  REUS  •  977 34 04 54

CARRETERA ALCOLEA 15  •  REUS  •  977 32 00 29
AVD. CATALUNYA,25  •  TARRAGONA  •  977 22 24 21
RAMON Y CAJAL 45  •  TARRAGONA  •  977 21 61 96

BAUHAUS (LES GAVARRES)  •  TARRAGONA  •  977 55 47 81
BARCELONA,50  •  SALOU  •  977 38 06 76

PLAÇA AJUNTAMENT, S/N  •  CAMBRILS      
PSG.MARITIM PAU CASALS, 151  •  SEGUR DE CALAFELL  •  977 15 90 44
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VIA LLIURE 
A L’AUTOCONSUM RENOVABLE!

Energia gratuïta, lliure d’impostos i sense tràmits...

JA ÉS UNA REALITAT!

La nova “Ley de Transición Energética” 
aprovada fa poc temps elimina “l’im-
post al sol”, facilita els tràmits i permet 
la venda dels excedents de l’energia 
generada per les teves plaques solars.

A més, ara és molt més fàcil i no es necessari 
fer gestions administratives complicades 
per la legalització de la teva instal·lació.

Uneix-te a la descarbonització de les fonts d’energia 
seguint les indicacions de la Comissió Europea, 

per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

INSTAL·LACIONS SOLARS
tèrmica i fotovoltaica - conexions en xarxa

geotèrmia - terra tèrmic per fred i calor

S O L A R S
Baix del Carme, 51 • 43205 REUS

info@instalgirona.com · mòbil 609 308 973
Tel. 977 310 733 · Fax 977 333 691
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DissaBte  6 De juliol 

08.30 h.  sortida en bici al Pantà de   
 Riudecanyes

 Enguany tornarem al pantà per tretze-
na vegada. El primer dissabte de juliol 
de cada any és una cita obligada. No 
hi faltis 

17.30 a  21.00 h. diverty park: 

 Trenet neumàtic, inflables, tallers, 
maguillatge, jocs de fusta gegants amb 
música ambiental.

 En una festa pensada per tothom, no 
hi poden faltar les activitats pensades 
pels més menuts. Tot preparat perquè 
sigui la seva tarda. 

 

21.45 h.  concurs de truites  

 Cada any és mes complicat  decidir el 
guanyador. Els veïns, elaborant unes 
boníssimes i variades truites, tenen 
ganes de posar-ho molt difícil als 
membres del jurat. 

22.30 h.  sopar de barri 

 La conversa, el compartir taula, les 
rialles, tot al voltant d’un reguitzell 
de plats preparats amb molta cura. És 
l’estona de retrobament del veïnat, 
fugint de les dèries del dia a dia. 

23.30 h.  lliurament de premis   
 concurs truites
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ActivitAts Anteriors

Dimarts 2 De juliol – Blancaesport 2019 – ennatura’t

19.00 h

en-marxa

Dimecres 3 De juliol – Blancaesport 2019 – ennatura’t

19.00 h

en-forma

DivenDres 5 De juliol

21.30 h

Presentació de les Festes

21.30 h

Audiovisual: “Un any en imatges”

22.00 h

Entrepanada cinèfila, projecció de la pel·lícula: 

“SUPERLÓPEZ” 

DissaBte  6 De juliol 

08.30 h
sortida en bici al Pantà de Riudecanyes

17.30 a  21.00 h
Diverty park

Trenet neumàtic, inflables, tallers, maguillatge, 
jocs de fusta gegants amb música ambiental

21.45 h
concurs de truites  

22.30 h
sopar de barri 

23.30 h
lliurament de premis del concurs de truites

24.00 h
ballaruca amb el grup

SARDINA’S GOLDEN RULE i discoteca 

Diumenge  7 De juliol 
13.30 h

vermut popular 
(gentilesa de VERMUTS MIRÓ)

Durant l’aperitiu es projectarà l’audiovisual 
“Un any en imatges”

18.00 h
XI Trobada d’ Elements Festius 
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Oficina Tarragona Oficina Reus
Avda. Principat d'Andorra, 8 local Avda. Sant  Jordi, 17-19 baixos local 2
43.002 Tarragona 
977 254 043

43.201 Reus 
977 327 028 
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i n f o @ g a s c o n g e s t i o n . c o m

recursos humans

ASSEGURANCES
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Telèfon:  977 120 130

A PARTIR DEL MES DE JUNY JA PODEN
GAUDIR DE LA NOVA TERRASSA D’ESTIU

“XIRINGUITO”

VERMUTS MIRÓ promueve el consumo responsable de alcohol.



OFTALMOLOGIA

CERTIFICATS MÈDICS

PERMISOS DE CONDUIR

LLICÈNCIES D’ARMES 

DEPORTIUS

AERONÀUTICS

Pl. Alcalde Lloret, 1 Tel.: 977 235 577 / Fax: 977 215 402

43005 TARRAGONA Urgències 609 742 566

CENTRE MÈDIC ROMA
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24.00 h.  ballaruca amb el grup  SARDINA’S GOLDEN RULE i discoteca 
 El que no pot mancar en cap festa. Preparats per moure amb 

energia el cos al ritme de rock, desplaçant-nos amb elegància al 
sentir les notes d’un vals, o potser millor un bolero o un pasdoble... 
La ballaruca ja és a punt.   

Diumenge  7 De juliol 
13.30 h. vermut popular (gentilesa de VERMUTS 

MIRÓ). Durant l’aperitiu es projectarà 
l’audiovisual “Un any en imatges”. 

 Podràs contemplar les imatges de l’any 
passat,  fent un aperitiu amb el vermut 
de casa nostra, el reconegut vermut de 
Reus.  

18.00 h.  XI Trobada d’ Elements Festius 

 El Capgròs del Jaume Amenós El Capgròs del Jorbor

 El Capgròs del Panarra Volador El Pere Ganxet

 La Blanca i el Fort, els Nans de Blancafort El Capgròs Pepitu

 La Mulassa de la Colla dels Alegre La geganta Arlet 

 Colla gegantera grup Vivall de les Borges Blanques El Lleó Petit 

 Grallers grup Vivall de les Borges Blanques El gegant Primet

 Grup Grallers Colla Els fènix

Tornarem a gaudir amb grups que ja ens sentim com nostres i d’altres que 
vindran per primera vegada. Tots acompanyant als nostres estimats nanos la 
Blanca i el Fort,  ens faran passar una autèntica tarda de festa major. 
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www.misssushi.es

Rambla nova 14, 43004. Tarragona
Tlf:  977.948.060
tarragona@misssushi.es

COCINA

Domingo a jueves de 13:00 a 16:00
 y de 20:00 a 23:30

Viernes y sábado de 13:00 a 16:30
y de 20:00 a 00:30

 /MissSushiFreshRestaurant

misssushioficial

@MissSushi

Restaurante - Delivery - Take away

 MISS SUSHI TARRAGONA
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Estética
ESPECIALIDAD MAQUILLAJE SEMIPERMANENTE

● Tratamientos:
  - Faciales, corporales
  - Depilación tibia y fría
  - Fotodepilación 
  - Láser de diodo
  - Manicura y pedicura
  - Uñas de gel, semi
● Maquillaje, etc

Eyeliner
Cejas

Lunares
Perfilado
de labios

Vilafortuny, 10  •  43205 REUS  •  977 33 06 02 - 610 22 82 35

“Fabriquem tot tipus de làmpades i llums per hotels, comerços i particulars”

977 340 879  Fax: 977 340 879   info@eltaller.cat   Plaça del teatre. 11 - Reus, Tarragona

24
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Membres de la Junta Directiva
  President BARTOLOMÉ PLUMA MARIANAS

  Vice-President CORI NÚÑEZ POBLET 

  Secretari ENRIC MASDEU CLARACO

  Tresorera DOLORS CORREA VALERA 

  Vocals FRANCESC SOLANELLAS MARTÍNEZ
   CARLES SÀNCHEZ CODINA
   ELENA MESTRES CANÓS

www.avublancafort.org

La Web de l’Associació de Veïns Urbanització Blancafort

per estar informat de tot el que afecta a la nostra Urbanització

Ho trobaràs tot

Activitats
Fotos de les activitats passades i futures

Comunicats a veïns
Estatuts

Contactar

Seu Social: c. Anglaterra, 14 • Telf. 977 120 042 - 619 760 044

A/E: avublancafort@gmail.com
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m Pneumàtics

m Aire acondicionat

m Canvi d’oli

m Anticongelant

m Frens

m Il·luminació

m Amortidors

m Bateries

m Escapaments

m Llantes d’al·leació

ÁREAS DE FORMACIÓN

FORMACIÓN PARA 
FAMILIAS/CUIDADORES

FORMACIÓN PARA 
PROFESIONALES

ÁREAS ADULTOS

FISIOTERAPIA

LOGOPEDIA

TERAPIA OCUPACIONAL

PSICOLOGÍA

CENTRO DE DÍA 
para personas adultas

ÁREAS INFANTILES

FISIOTERAPIA INFANTIL

LOGOPEDIA INFANTIL

TERAPIA OCUPACIONAL 
INFANTIL

PSICOLOGÍA INFANTIL

TERAPIA ASISTIDA CON 
PERROS

INTEGRACIÓN 
SENSORIAL

info@in-neuro.es   •   www.in-neuro.es 
640 188 570   •   877 054 409

30

CERCA DE TU COCHE. CERCA DE TI.
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Gaudim tots 
de les Festes!!!


