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El món està cada vegada més globalitzat, 
i les festes no s’escapen d’aquesta inter-
nacionalització. Primer es van importar 
celebracions que es podrien qualifi car 
de “més socials” o “més comercials”, 
com poden ser Halloween, que es menja 
la tradicional castanyada, o Sant Valen-
tí. Ara comencen a arribar les festes més 
familiars i privades, com poden ser els 
baby shower o les festes de gender reveal. 

I és que cada vegada s’és més consci-
ents que la vida pot fer un gir inesperat 
en qualsevol moment, i potser per això 
es busca viure noves experiències i cele-
brar-ho tot. Sovint, qualsevol excusa (un 
aniversari, naixements, batejos i comu-

nions, bodes, noces de plata i d’or o un 
ascens a la feina)  és bona per fer una 
festa, reunir-se amb familiars i amics, 
que segurament veiem menys del que 
voldríem i ens agradaria.

Potser també per això els protocols 
que sempre han caracteritzat les grans 
celebracions, a poc a poc es van tren-
cant, les normes es van suavitzant. Es 
tendeix a naturalitzar-les, que imperi 
la comoditat per sobre d’altres aspectes. 
Es busca passar-ho bé, sense cotilles, 
poder ser un mateix. I el més important, 
els amfi trions també volen que tothom 
se senti a gust i còmode a la seva cele-
bració.

Tant de les festes im-
portades (baby showers 
i gender reveal) com de 
les que ja es tenen assu-
mides com a pròpies del 
nostre territori (bodes, 
primeres comunions, 
batejos i aniversaris, entre 
d’altres) així com de les noves 
tendències a nivell de decoració i 
de desprotocol·larització i naturalit-
zació de les festes i celebracions, se’n 
parla a les següents pàgines d’aquest 
monogràfi c, que esperem que sigui del 
vostre gust i us ajudi, si és el cas, en la 
celebració de la vostra festa.

CELEBRACIONS D’AQUÍ I 
D’ALLÀ, I MÉS NATURALS

Demaneu cita previa 
trucant al (+376) 867 776

c/ La Sardana, 3, 
Andorra la Vella

@annabarroca

barroca@andorra.ad

Anna Barroca

Saló guardonat:



| ESPECIAL   2019  | 4 ENTREVISTA A ANNA MELENCHÓN

A mesura que es va coneixent, el mer-
cat de l’ event planner deu créixer...

Tot el que és event planner, que englo-
ba diferents organitzacions de diferents 
tipus d’esdeveniments, sembla que es va 
posicionant aquí a Andorra. També he 
de dir que hem fet un esforç important 
els darrers 8 anys per fer entendre al pú-
blic andorrà el que fem, com ho fem i de 
què serveix. Al cap i a la fi , és un servei 
molt especial i especialitzat... Natural-
ment, si es va consolidant vol dir que 
hem anat fi delitzant també molts cli-
ents, i a través de la recomanació i el bo-
ca-orella ha anat quallant la idea. I s’han 
vist resultats i el client, en general, troba 
fi nalment el valor al servei que oferim.

Cada cop hi ha més demanda?
Sí, hi ha més demanda. I l’important 

és que clarament han anat sorgint més 
empreses que es dediquen a l’organitza-
ció d’esdeveniments, i per tant es dona 
resposta a una demanda clara.

Quines tendències presenta el sector?
D’un any per l’altre adoptes el que ha 

funcionat l’any anterior i es creen modi-
fi cacions i petits canvis amb la idea d’in-
troduir algun tipus d’innovació. Però la 
base és la mateixa.

Amb què innovem? En festes noves o en 
decoracions?

És més un tema de canvi d’imatge, de 
prémer el botó de refrescar i que canviï 
una mica, especialment en decoració. La 
tendència estrella per aquest 2019 és el 
bohemian chic, o boho chic, que ja es va 
portar molt el 2018, encara que marcava 
molt el tema rústic. I aquest any, per un 
tema de colors, s’ha anat romantitzant. 
Tornem una mica al romàntic-bohemi-
natural, per dir-ho així. Introduïm co-
lors. Es continua amb el violeta, que 
destaca l’any passat, però aquest 2019 el 
color de moda serà el living coral, el co-
lor corall. Entre un vermell, un taronja 
i un rosa. Si els barregem ens trobarem 
amb el color corall. És un color menys 
romàntic que el rosa, però que s’escau 
molt amb els verds i els blancs, que són 
els colors que acompanyen amb més 
força. Perquè tot està en base a allò natu-

ral, la frescor, la verdor, la lluminositat. 
Allò vegetal i natural s’imposa.

Tot això, estem parlant de bodes?
Sí, que és l’esdeveniment per excel-

lència, amb més complexitat quant a 
planifi cació. Després, per dir altres ten-
dències, a les decoracions de les taules 
s’introdueixen diferents tipus de materi-
als, formes i textures, que és molt fresc. 
De cara als ulls d’un convidat que no ha 
estat mai en una boda boho chic, el que 
crida l’atenció és que hi ha un desordre 
ordenat. És una tendència molt entre-
tinguda i divertida. És un joc de formes, 
colors, de cadires diferents, taules de 
diferents mides i formes. Crec que així 
com els anys anteriors hi ha hagut una 
estructura molt més protocol·lària, pels 
anys vinents m’atreveixo a presagiar 
–encara que és una mica agosarat per 
part meva–, que el 2019 serà una intro-
ducció al 2020, que moltíssima gent està 
esperant per fer les seves celebracions 
especials, i serà quan la personalització 
arribarà al seu top. La tendència serà 
cada vegada més de fer el vestit a mida. 

Anna Melenchón, d’Unik 
Events, és una organitza-
dora d’esdeveniments amb 
una àmplia trajectòria i 
dilatada experiència en 
aquest camp al país. 
Amb ella parlem de com 
evoluciona el mercat i les 
tendències que presentaran 
les bodes aquest 2019.

ANNA MELENCHÓN: 
“EL 2020 SERÀ QUAN 
LA PERSONALITZACIÓ 
PRENDRÀ TOT EL 
SENTIT DEL MÓN”

AILÈ
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Perquè s’entengui: quan es fa el planell 
dels banquets i de com s’estructuren 
les taules, ara es demana per a quants 
són les taules, i es diu, doncs d’entre 8 
i 10 perquè les taules són rodones d’1,8 
a 2 metres de diàmetre i entre 8 i 10 co-
mensals és l’ideal per a aquesta taula. 
Ara es farà molt diferent. Agrupa tu la 
teva gent i digues quantes taules de 8 
vols, quantes de 6 i de 12, i aquest format 
irregular quant a construcció de taules 
s’adaptarà a tu, a la teva estructura i per-
fil de família.

Moltes parelles s’alegraran de no ha-
ver-se de trencar el cap per muntar les 
taules i poder fer-les de diferents mi-
des...

És que a vegades semblen coses molt 
banals, però són importants. Amb ele-
ments com aquests t’adones que tu t’has 
d’adaptar. Realment la personalització 
pren tot el sentit del món. Aquests han-
dicaps que tenien les parelles fins aquest 
moment, ara ja no ho seran per a elles, 
ara ho són per a l’event planner, i dins de 
la diversitat de poder fer-ho amb tau-
les de diferents formes. És a dir, és una 
tendència que dona molta flexibilitat i 
llibertat com per poder crear coses real-
ment interessants.

Quan dèieu que es barregen diferents 
materials i formes, ens hem d’imagi-
nar potser un vas metàl·lic i alguna 
cosa de suro, amb..?

Sí. Amb el tema de la roba de taula, 
abans se solia anar molt als llisos i ara 
tornen a venir les estovalles i tovallons 
amb brodats. Amb una roba de taula 
que per si sola ja vesteixi, qualsevol vai-
xella que li posis, per simple que sigui, 
lluirà moltíssim. Aleshores, cobra mol-
ta importància la textura natural, con-
tinuant amb la tendència al natural del 
boho chic, i combinarà molt bé amb vi-
dre, vaixella per exemple de porcellana, 
ceràmica, o acer inoxidable, amb bany 
platejat o daurat... No hi ha res escrit ni 
alineat i protocol·lari.

Dieu que no serà tan protocol·lari, no 
sé si es tendeix a aquest trencament 
del protocol, ja no només a l’hora de 
muntar taules, sinó també amb el ves-
tuari.

Jo crec que qualsevol persona que si-
gui convidada a un casament, el que es-

sencialment volen els nuvis per als seus 
convidats és que assisteixin, més que a 
una cerimònia, a una festa. El concepte 
de casament també té la tendència que 
es vagi naturalitzant, en un terme no 
complet de la paraula, perquè la unió 
de dues persones ho és de natural, però 
més en el sentit de vegetal, que tothom 
se senti còmode, que siguin autèntica-
ment ells mateixos, que s’hi trobin bé i 
que puguin mostrar-se tal com són. No 
que vagin vestits de manera que ells 
no se sentin còmodes, amb tacons al-
tíssims que no es poden aguantar més 
de dues hores, amb la incomoditat que 
probablement no estiguis a l’altura de 
l’entorn o del lloc on et porten. Això ja 
passa a un segon terme, també per l’am-
bient i entorn, la naturalitat que agafa 
tot plegat.

El boho chic l’hem d’entendre com una 
temàtica o...

És la temàtica de la tendència del 
2019 per excel·lència. Tothom es pensa 
que el boho chic és per a exteriors, i real-
ment pot ser tant interior com exterior. 
D’una banda és introduir els vegetals 
als interiors, tenen molta importància 
les flors, els arbres, les construccions 
i arranjaments en suspensió. És molt 

interessant, aquest any veureu molts 
sostres coberts de verd, de blanc, de ve-
getal, molt fresc i floral. I després s’ex-
ternalitza el mobiliari. Entra molt vege-
tal i es treu molt moble a l’exterior. Un 
exterior com si fos una sala d’estar, i un 
interior com si estiguessis a fora.

És fer més gran la sala, tant d’un cantó 
com de l’altre.

Que també té molt a veure amb l’en-
giny de la transformació dels espais, 
que aquí cobra importància també la 
nostra feina quant al disseny, la distri-
bució i tematització dels espais. Cobra 
realment vida i valor, perquè no deixa 
de ser un disseny efímer, te’l trobaràs 
durant 24 hores i un cop a la vida. És 
alguna cosa exclusiva. I això és el valor 
real del que et quedes. He de dir que a 
aquí a Andorra cobra moltíssim valor, 
perquè no tenim tants llocs i espais on 
triar. Si no ho transformes, sempre aca-
baràs caient en la repetició i la mono-
tonia, en un déjà-vu, que penso que no 
vols per a la teva boda.

EntrEvista a anna MElEnchón

Amb l’enginy de la transfor-
mació dels espais és on cobra 
importància i valor la nostra 
feina quant a disseny
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Són moltes les coses a tenir en comp-
te a l’hora d’organitzar una festa, per 
això, i perquè pugueu gaudir al mà-
xim la vostra, Eva Morales, de Be Cre-
ative, i Elisabet Arajol, de Beth Events, 
s’han unit per crear Be Two.  Aquesta 
empresa ofereix un servei integral 
d’organització d’esdeveniments, és  a 
dir,  “ens encarreguem de tot des que 
es posa la data i fi ns que comenci el 
ball”, assegura Arajol.

Be Creative té una àmplia trajec-
tòria en el disseny gràfi c i d’espais, 
i Beth Events la té en l’organització 
d’esdeveniments de tot tipus, des de 
bodes, que “és la mare dels esdeve-

niments”, segons la responsable de 
l’empresa, Elisabet Arajol, fi ns a ani-
versaris o actes empresarials, entre 
molts altres. I ja fa uns quants anys 
van decidir ajuntar-se i crear Be Two, 
una empresa especialitzada en la de-
coració d’esdeveniments i lloguer de 
mobiliari.

D’aquesta manera, Arajol i Morales 
ofereixen un servei complet en l’àm-
bit de l’organització d’esdeveniments: 
des del disseny de les invitacions i car-
telleria que es consideri oportuna –es-
pecialitat de Be Creative– fi ns a la de-
coració de l’espai on ha de tenir lloc la 
festa, passant, evidentment, per tots 

els elements necessaris perquè la ce-
lebració sigui única i perfecta (lloguer 
de l’espai, contractació de càtering, de 
músics o espectacles, etcètera), que 
en aquest cas és Beth Events qui se’n 
fa càrrec. Per esdeveniment s’entén 
tant batejos i comunions com bodes, 
aniversaris, renovacions de vots ma-
trimonials, festes infantils, presenta-
cions empresarials, exposicions...

El primer que cal tenir clar és el 
pressupost que es vol destinar a la ce-
lebració. A partir d’aquí, Arajol i Mo-
rales fan i desfan per fer que la festa 
s’adapti als gustos i somnis dels qui 
contracten els seus serveis.

Eva Morales (Be
Creative) i Elisabet Arajol 
(Beth Events) s’han unit 
per crear Be Two, empresa 
d’organització i decoració 
d’esdeveniments

“DES QUE ES FIXA LA DATA 
FINS QUE COMENÇA EL BALL”

C. Bonaventura Riberaygua, 9, AD500 Andorra la Vella
www.pastisseriaeltortell.com

eltortell@andorra.ad

Especialitats 
en pastisseria 

francesa, 
portuguesa i 

catalana

BETWO
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Centrant-nos en l’activitat de Be 
Two, les responsables defensen la ne-
cessitat de decorar un espai per a una 
celebració, doncs serveix per diferen-
ciar la teva festa d’altres. “Sempre hem 
pensat que la diferència entre un acte 
i un altre és la decoració”, argumen-
ten, i aquest aspecte permet endinsar 
el convidat en un món fet a mida per 
a ell exclusivament i fa que l’esdeve-
niment sigui únic. Des del parament 
de la taula fi ns a la instal·lació de foto-
reclams o una barra de dolços poden 
marcar la diferència. En aquest sentit, 
unes lletres gegants “donaran molt 
joc”, afavoreixen la interacció entre 
convidats i amb la pròpia decoració, 
sent un element que “vesteix l’espai” 
i casa, tant amb diferents tipologies 
d’esdeveniment com amb diversitat 
d’estils decoratius.

A més de lletres, barres de dolços 
o candy bars, entre altres, un element 
molt important en la decoració d’una 
festa és el parament de la taula. Cal 
decorar-la i fer-hi muntatges vistosos, 
perquè “és on el nostre convidat pas-
sarà la major part del temps i podrà 
observar els detalls que hi posem”.

Però a la taula, a l’espai, amb les lle-
tres o la barra de dolços, “el secret és 
personalitzar al màxim”.

PUBLIREPORTATGE

BETWO BETWO
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Perquè es pugui celebrar una festa hi ha 
una sèrie d’elements que no poden fal-
tar. El més imprescindible de tots són els 
amfi trions i els assistents, els convidats. 
Sense uns ni altres, la festa no és possi-
ble. A partir d’aquí ja podem començar a 
organitzar-la.

Amb el nombre d’assistents ja podem 
començar a pensar en les altres coses. 
Hem de saber quin tipus de celebració 
volem fer i llavors triar el lloc més ade-
quat per a la celebració i calcular les 
provisions correctes de beguda, menjar, 
si es necessiten plats, gots, coberts, etcè-
tera.

L’espai s’ha d’adaptar al nombre de 
convidats. No pot ser ni massa petit, ni 
massa gran. És a dir, si tenim una cin-

quantena d’assistents i el lloc té capaci-
tat per a 100, es veurà buit, i si la capa-
citat és per a una vintena de persones, 
estarà tan atapeït que serà incòmode. 
També hem de tenir en compte, a l’hora 
d’escollir l’espai, si es vol oferir un ban-
quet o un piscolabis, si s’hi han de posar 
taules i cadires o amb alguns tamborets 
i cadires ja serà sufi cient.

Al voltant d’aquests elements més 
bàsics s’hi poden anar afegint elements. 
No hi pot faltar la música i l’animació. 
Tampoc la decoració, que juntament 
amb els convidats serà el que diferenciï 
la festa, el que la farà més especial.

Altres elements a tenir en compte 
són: si es vol tenir servei de “guarderia”, 
espectacles i activitats, o qualsevol altre 

servei que se’ns pugui ocórrer. Ara bé, el 
que tampoc pot faltar és un pla B, per si 
factors no controlables canviessin, que 
no puguin espatllar la festa.

Dit tot això, cada tipus celebració 
té els seus propis elements imprescin-
dibles. En una festa d’aniversari, per 
exemple, no hi pot faltar el pastís amb 
espelmes ni els regals. En una boda tam-
poc poden faltar el pastís ni el ball, ni so-
bretot els anells. I en una primera comu-
nió s’hauran de repartir recordatoris.

ELS IMPRESCINDIBLES DE LA NÚVIA
Sempre s’ha dit que una núvia ha de dur 
sempre alguna cosa nova, que represen-
ta el futur de la parella; una cosa vella, 
que representa els sentiments de la pa-

b y  A N Y Ó S P A R K

Carretera d’Anyós sn (dins del club esportiu AnyósPark)  ·  Tel:  +376 73 76 73   ·   email reserves: carita@anyospark.com 

Tractaments flash / Manicura / Pentinat de núvia I MOLT MÉS...

TOT EL QUE NECESSITES 
PER FER LA FESTA PERFECTA
A l’hora d’organitzar o 
assistir a una festa cal 
tenir en compte diversos 
elements que no poden 
faltar per tal que sigui 
perfecta, i cada celebració 
té els seus.

HALFPOINT STARAS 
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rella; i una de deixada, per no oblidar 
els llaços familiars. La cosa nova pot ser 
el vestit o les sabates, o fi ns i tot alguna 
peça de joieria. La cosa vella pot ser una 
relíquia familiar o una medalla, que no 
cal dur a la vista de tothom. I la cosa 
prestada pot ser qualsevol cosa, des del 
vestit, heretat potser de la mare o l’àvia, 
fi ns a unes arracades o qualsevol altre 
complement. Això és el que es diu que 
cal portar el dia del casament perquè 
la nova vida sigui feliç. I també alguna 
cosa blava, que simbolitza la puresa del 
pensament del matrimoni.

Aquests són els quatre imprescindi-
bles més coneguts i tradicionals, però 
cada núvia portarà els que vulgui, i fi ns i 
tot es poden barrejar, com allò vell i allò 
deixat. Però més enllà d’aquests impres-
cindibles que podríem dir més supersti-
ciosos, n’hi ha d’altres més pragmàtics. 

Per exemple: és necessari dur un parell 
de sabates còmodes, un petit necesser 
amb una mica de maquillatge per reto-
car-se –i potser també un analgèsic– per 
estar sempre perfecta, un mocador, en-
cara que sigui d’un sol ús, mai està de 
més, i en una boda les llàgrimes és fàcil 
que apareguin un moment o altre; més 
d’un ram de flors, n’hi ha que en tenen 
tres: un per guardar, l’altre per oferir a 
una verge o a algun familiar traspassat, i 
el darrer per llançar a les solteres convi-
dades, i sobretot les aliances, les arres i 
el llaç, que encara que no sigui la nú-
via l’encarregada de dur-les aquell 
dia, sí que caldrà confi rmar que 
algú o altre se’n faci 
càrrec.

ELS IMPRESCINDIBLES

Un mocador mai està de més, i 
en una boda les llàgrimes és fà-
cil que apareguin un moment 
o altre

Josep Roca
Gaudia joiers

Av. Riberaygua, núm. 17, Andorra la Vella
Tel.: +376 827 001  Fax: +376 827 002  gaudiajoiers@gmail.com  www.gaudiajoiers.com

Sense amfi trions i 
convidats la festa 
no és possible, i amb 
ells ja es pot triar 
lloc i calcular 
menjar i beguda

STARAS 
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prestada pot ser qualsevol cosa, des del 
vestit, heretat potser de la mare o l’àvia, 
fi ns a unes arracades o qualsevol altre 
complement. Això és el que es diu que 
cal portar el dia del casament perquè 
la nova vida sigui feliç. I també alguna 
cosa blava, que simbolitza la puresa del 
pensament del matrimoni.

Aquests són els quatre imprescindi-
bles més coneguts i tradicionals, però 
cada núvia portarà els que vulgui, i fi ns i 
tot es poden barrejar, com allò vell i allò 
deixat. Però més enllà d’aquests impres-
cindibles que podríem dir més supersti-
ciosos, n’hi ha d’altres més pragmàtics. 

Per exemple: és necessari dur un parell 
de sabates còmodes, un petit necesser 
amb una mica de maquillatge per reto-
car-se –i potser també un analgèsic– per 
estar sempre perfecta, un mocador, en-
cara que sigui d’un sol ús, mai està de 
més, i en una boda les llàgrimes és fàcil 
que apareguin un moment o altre; més 
d’un ram de flors, n’hi ha que en tenen 
tres: un per guardar, l’altre per oferir a 
una verge o a algun familiar traspassat, i 
el darrer per llançar a les solteres convi-
dades, i sobretot les aliances, les arres i 
el llaç, que encara que no sigui la nú-
via l’encarregada de dur-les aquell 
dia, sí que caldrà confi rmar que 
algú o altre se’n faci 
càrrec.

ELS IMPRESCINDIBLES

Un mocador mai està de més, i 
en una boda les llàgrimes és fà-
cil que apareguin un moment 

STARAS 
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La primera comunió és una festa extre-
madament important. Ja no només pel 
seu significat religiós, que es participa 
per primera vegada del sagrament de 
l’eucaristia, sinó també perquè és l’úni-
ca festa individual que podrà gaudir ple-
nament el nen com a individu.

És diferent d’un bateig, on encara que 
el protagonista sigui l’infant, aquest és 
massa petit i no en recordarà res. També 
és diferent d’una boda, perquè ja no és 
una festa individual, és en parella. Però 
la festa de la primera comunió és una 
celebració que es recorda durant molt 
temps, si no tota la vida. És una festa 
que s’ha fet especialment per a l’infant i 
que aquest la gaudeix i la viu justament 
perquè s’ha fet per a ell individualment.

La de la primera comunió és una 
festa que ha anat evolucionant amb el 

temps, a mesura que també ho feia la 
societat. Abans era estrictament religi-
osa. Se celebrava l’entrada de l’infant a 
la comunitat catòlica, i es feia amb una 
missa, en la qual l’infant combregava 
per primera vegada, i tot just un dinar o 
sopar una mica especial amb la família 
més propera.

Avui, la festa de la primera comunió 
té dues parts molt més diferenciades. 
La primera es manté “el més festivo-
religiosa possible”, explica l’experta 
en esdeveniments Anna Melenchón, 
d’Unik Events. Sobretot per un senti-
ment de respecte a la part de la família 
més creient, i segurament d’edat més 
avançada. Però després ja s’incorporen 
més familiars i amics i companys d’es-
cola. I en aquesta segona festa dins la 
festa es podria dir que tot està permès. 

Hi ha lloc per a balls i jocs, gimcanes 
que es tematitzen segons els gustos del 
nen o nena, i es busca que petits i grans, 
familiars i amics puguin passar temps 
junts, jugant a un mateix joc i gaudir de 
la companyia.

“Aquí, la part protocol·lària l’has 
aguantat fins on es podia aguantar”, 
comenta l’especialista d’Unik Events, 
doncs amb els infants els protocols són 
més difícils de complir, i al capdavall és 
una festa, religiosa sí, però per a ells.

La festa de la primera comunió 
té dues parts diferenciades: la 
primera més religiosa, i l’altra 
on s’és més permissiu

reinaldo márquez

aSphotowed 

Una festa 
extremadament 
important
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És un equilibri sovint gens fàcil d’as-
solir i que més maldecaps generen a 
un convidat. I què em poso? Com em 
pentino? Em maquillo o no? Són les 
preguntes que de seguida sorgeixen 
en rebre una invitació a un esdeveni-
ment. Un dels millors consells que es 
poden seguir és que cal escollir la roba, 
el pentinat i el maquillatge que ens 
faci sentir còmodes i no disfressats. 
Contràriament, cridarem l’atenció i 
causarem mala imatge per la nostra 
incomoditat. 

Per a esdeveniments religiosos hi 
ha certes normes, com evitar escots 
i talls que mostrin sensualitat. D’al-
tra banda, també cal escollir bé els 
colors. En batejos i comunions, que 
acostumen a ser esdeveniments de 
dia, s’aconsella escollir colors clars, 
evitant el blanc absolut, que es reser-
va per al nen o nena. També és pru-
dent evitar les brillantors. 

En esdeveniments no religiosos, 
com poden ser festes de graduació o 
de benvinguda, les normes són menys 
estrictes i es permet ser una mica més 
estrident i suggeridor, sense ser massa 
ostentós ni sensual. Tot i així, s’acon-
sella evitar peces massa 
cenyi-

des i entallades i els escots excessius.
En còctels o aniversaris es poden 

vestir peces més cenyides, així com 
alguna peça amb brillantors. Però cal 
evitar vestits i faldilles llargues, que 
podrien resultar massa sòbries per a 
l’ocasió.  

Per a les festes relacionades amb 
l’àmbit laboral, com poden ser els so-
pars d’empresa, el millor consell serà 
recordar que cal mantenir la imatge 
davant dels caps i els companys.

Els mateixos criteris serveixen per 
escollir el pentinat i el maquillatge. Si 
l’esdeveniment és de dia, s’escolliran 
tons més naturals. Per a la nit es pot ser 
més extravagant, tant pels colors del 
maquillatge com pel recollit del cabell.

DISSIMULAR O RESSALTAR
Un cop se sap quin tipus de vestimen-
ta és la idònia per a la festa a la qual 
s’ha estat convidat, caldrà veure què 
ens cau millor segons la forma del pro-
pi cos. Sovint es volen dissimular im-
perfeccions, i potser es tracta més de 
dirigir l’atenció cap a allò que agrada 
i afavoreix, allunyant-la del que no es 
vol mostrar.

Per exemple, per ressaltar 
el pit petit funcionen bé els 
colls tipus halter, i per dissi-
mular-lo quan se’n té massa, 
els colls en forma de v. Si es té 
panxa, s’evitaran les peces ce-
nyides –que podrien portar-te 
a estar estirant i tocant la roba 
contínuament–, i es buscaran 
quan es vol destacar la cintura. 
Pels malucs amples s’accentu-
aran els baixos dels pantalons 
o l’escot, fent servir colors més 
vius. Per contra, als malucs hi  
posarem colors més foscos i clàssics. 

No tot és el vestit per dissimular o 
ressaltar parts del cos. La roba interi-
or també hi contribueix. Així, cal-
ces de cintura ampla i alta aju-
daran a dissimular la panxa i 
els malucs, i els sostenidors 
amb cèrcol i farciment, que 
ajuntin els pits cap al cen-
tre, serviran per ressaltar 
els pits petits. Per dissimu-
lar-lo quan se’n té molt 
s’evitaran els sostenidors 
de tipus esportius.

vESTIT, pERRUqUERIA I MAqUILLATgE

i quina roba em poso? 
i com em pentino?

Cal escollir la roba,  
el pentinat i el  
maquillatge de tal 
manera que ens 
faci sentir còmodes 
i no disfressats

Juntament amb quin regal oferir, escollir la vestimenta  
per assistir a una festa és una de les coses que més 
preocupen. Cal estar elegant, oferir una bona imatge,  
però sense desentonar.
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UN ANIVERSARI ‘FREESTYLE’
El freestyle està de moda entre els més 
joves. Al centre d’entrenament de fre-
estyle 360º Extrem pots, a més d’en-
trenar i aprendre acrobàcies, celebrar 
una festa d’aniversari alternativa, que 
mantindrà els joves (a partir de 6 anys) 
actius, en moviment i allunyats de les 
pantalles de mòbils, tablets, televisió i 
videoconsoles.

L’oferta de festes d’aniversari del 
360º Extrem és diferent de les que s’es-
tava acostumat a Andorra. Són tres 
hores d’activitat: primer una hora i 
mitja de circuits pels llits elàstics, ma-
talassos, rampes i foams, dirigits per 
un monitor; una pausa per al berenar; 
i una hora més a la zona d’skatepark, 
lliure, sense monitor. En aquest darrer 
espai, si els joves no disposen de ma-
terial propi, la instal·lació en deixa de 
manera gratuïta. Al 360º Extrem s’hi 
pot practicar i provar l’esquí, l’snow, el 
patinet o escúter, el monopatí, els pa-
tins en línia o rollers i la bicicleta BMX.

És un aniversari “més didàctic” i 
pensat perquè tots els nois i noies prac-
tiquin i aprenguin algunes coses del 
freestyle, explica Àlex Maestre, director 

general de la instal·lació. Serveix tam-
bé d’excusa per fer esport, i els joves 
“surten cansats”, assegura Maestre.

El freestyle i les seves diferents dis-
ciplines estan, en certa manera, en 
auge, i malgrat que no sigui un esport 
d’equip sí que és competitiu i atrau els 
joves. No tant per participar en com-
peticions com per posar-se a prova 
ells mateixos, són molts els que volen 
aprendre trucs, practicar-los i agafar 
seguretat per després provar-los a les 

pistes i lluir-se davant dels companys. 
A més, es tracta d’activitats que afavo-
reixen l’equilibri i la motricitat, i això 
és bo per als menuts.

Per celebrar un aniversari al 360º 
Extrem cal fer una reserva amb temps, 
ja que la demanda és alta. A més del 
berenar i les tres hores d’exercici, el 
centre d’entrenament fa dos regals a 
l’amfi trió. Per rematar l’oferta, el cen-
tre també ofereix opcions per quedar 
bé amb els pares i mares convidats.

És un aniversari més didàctic 
i pensat perquè tots els nois i 
noies practiquin i aprenguin 
algunes coses del ‘freestyle’, 
que afavoreix l’equilibri i la 
motricitat

360º  EXTREM

CELEBRA
ANIVERSARI

EL TEU

AMB ELS TEUS AMICS AL 360EXTREM

Saltaràs als l l i ts  elàst ics,  faràs circuits ,  
tombarel les i  mortals ,  podràs anar amb 
skate, scooter i  berenaràs amb tots els 
teus amics.  Us ho passareu pipa! 

w w w . 3 6 0 e x t r e m . c o m+  i n f o  i  r e s e r v e s : e s p o r t @ 3 6 0 e x t r e m . c o m  ·  T e l . 8 2 8  5 6 6  ·
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Un podria pensar que, vista la tendència 
a allunyar-se de les festes de marcat ca-
ràcter religiós, els batejos perdrien força 
enfront dels baby shower. Però no. No 
és el cas. És més, són dues festes que no 
s’han de confondre. En el bateig, el pro-
tagonista és el nadó. En el baby shower, 
la protagonista és la futura mare, ja que 
normalment el nadó encara no ha nas-
cut. És justament el fet que el bebè en-
cara no hagi tret el cap el que fa que el 
baby shower no hagi agafat l’embranzida 
d’altres festes, ja que encara és estesa la 
superstició que resa que celebrar o rega-
lar res abans no neixi la criatura porta 
mala sort.

El baby shower té els seus orígens a 
l’època victoriana. Era costum que les 
mares de l’entorn de l’embarassada es 
reunissin amb ella per  “cobrir-la amb 
una pluja o dutxa de regals” i consells. 
Aleshores, els regals que rebia la futura 
mare eren consells i roba heretada dels 
fills de les altres. Avui en dia la finalitat 
de la celebració és similar, encara que 
són tant el pare com la mare els que re-
ben els regals, que ja no estan tan utilit-
zats (de fet la majoria són nous per estre-

nar), que els han de facilitar l’arribada 
del fill. I també és una festa per gaudir 
amb la família i els amics.

L’experta organitzadora d’Unik 
Events, Anna Melenchón, explica que 
el baby shower, encara que ha fet “una 
intentona” d’entrar al mercat andorrà, 

no és una festa que se celebri gaire, ja 
que les festes abans del naixement són 
un tema “molt sensible, encara que pot 
semblar banal”. El bateig, a més de ser 
una celebració religiosa, per als cristians 
és important també des d’un punt de vis-
ta burocràtic i de futur: cal estar batejat 
per poder-se casar per l’Església.

Ara bé, qui no és supersticiós, pot fer 

un baby shower amb independència que 
després es vulgui batejar o no el nadó. 
No són festes ni excloents ni antagòni-
ques. El que cal tenir clar és que, si es 
vol fer una festa per al bebè, no s’ha de 
fer un baby shower, ja que en aquesta 
el nadó no ha nascut, i evidentment no 
recordarà res. Amb el bateig, tot i que el 
bebè tampoc recordarà gran cosa, ja hi 
serà presencialment.

Més enllà del protagonisme i el mo-
ment en què té lloc la festa (la mare i 
abans que neixi el nadó al baby shower, 
i el nen un cop ja nascut al bateig) hi ha 
altres coses que diferencien les dues fes-
tes. Mentre que el bateig és més formal 
i tendeix a celebrar-se a l’estil de les co-
munions o les bodes –encara que a esca-
la més reduïda– el baby shower està més 
a mig camí entre un aniversari i un ba-
teig, i en comptes d’un banquet s’ofereix 
més un menú tipus bufet o pica-pica, i 
l’ambientació és més festiva.

festa De reVelaCiÓ Del seXe
Un altre tipus de festa és la ‘gender re-

veal’ o de revelació del sexe. Es fa a par-
tir de la 20a setmana de gestació, quan 

El ‘baby shower’ és una  
festa d’importació que no 
s’ha de confondre amb el 
bateig que se celebra aquí. 
Més enllà del caràcter  
religiós, el bateig és una 
festa per al nadó, mentre 
que el ‘baby shower’ ho és 
per a la futura mare.

El ‘baby shower’ té 
els seus orígens en 
un costum de l’època 
victoriana, quan es 
feia una dutxa de re-
gals a l’embarassada

bateig vs. ‘baby shower’
kzenon 
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ja es pot conèixer amb seguretat el sexe 
del futur nadó. Es tracta d’una forma 
original de donar a conèixer a familiars 
i amics si  el futur membre de la família 
serà nen o nena. 

En algunes ocasions, fi ns i tot els dos 
progenitors descobreixen el sexe del seu 
futur fi ll a la festa. Es tracta que el gine-
còleg no ho desveli durant l’ecografi a i 
ho anoti en un paper, que entregarà als 

futurs pares dins un sobre tancat. D’al-
tres vegades és un dels dos progenitors, 
la mare o el pare, qui ho sap i li vol fer 
una sorpresa a l’altre, o els dos ho saben 
i volen descobrir l’enigma de manera 
divertida als que seran els germans del 
que està en camí. També es pot donar 
el cas que la parella simplement vulgui 
donar-ho a conèixer d’una manera espe-
cial a familiars i amics. 

Hi ha diferents maneres de posar fi  a 
la incògnita. Des d’entregar el sobre que 
ha donat el metge a un professional de 
la pastisseria perquè faci el pastís de la 
festa i a l’interior hi faci encabir la res-
posta, fi ns a contractar un organitzador 
d’esdeveniments perquè sigui mitjan-
çant globus que surten volant des d’una 
caixa o amb un joc de trencar l’olla, per 
exemple, que es descobreixi el misteri. 

I quin pare o mare no vol veure’s l’ex-
pressió de la cara just en el moment de 
descobrir-ho? Què millor que un bon 
fotògraf per poder captar  totes les emo-
cions d’aquest moment en una instantà-
nia. Encara que sense festa, també hi ha 
qui contracta els serveis d’un professio-
nal de la fotografi a i/o del vídeo per tro-
bar la millor manera, amb un petit audi-
ovisual o una bona imatge, de compartir 
amb els familiars i els amics la notícia, 
explica Reinaldo Márquez, professional 
de la fotografi a. Són instantànies que o 
bé es distribueixen a través de les xar-
xes socials (WhatsApp, Facebook, Ins-
tagram...) o bé s’imprimeixen per fer-les 
arribar als familiars. El treball audiovi-
sual o fotogràfi c tant es pot fer en un es-
tudi com a l’exterior, i els professionals, 
com és el cas del mateix Márquez, ja pro-
gramen sessions per fer aquests treballs 
de gender reveal.

BATEJOS I FESTES PRENATALS

Comunions Batejos Nens

• Reportatges digitals
de precomunió

a estudi o exteriors
• Reportatge a l’església

• Àlbums i ‘books’
• Recordatoris • Invitacions

• Fotos de celebracions
• Reportatge de bateig
• Fotos Smash Cake

• Revelació del sexe del bebè

SeràSeràSeràSeràSeràSeràSeràSeràSerà
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+ info: +376 630 273
@rm_creatiu_grafic

creativo@reinaldomarquez.com 
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Novetat!

Les festes prèvies al naixement 
xoquen amb la superstició que 
regalar res al nadó abans de 
néixer porta mala sort

JACOBLUND GREENSEAS 



Celebrac ions fami l iars
an iversar is, 

comunions i  noces.
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