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EspEcial cElEbracions

Celebrar els moments
i que siguin perfectes

A

la vida hi ha moments especials que volem celebrar
amb els éssers estimats i
volem que siguin perfectes. Per això, el més important és
posar-se en mans de professionals,
d’aquells que saben fer que el teu dia
sigui tan important per a tu i tan singular per als teus. Depenent del teu
gust, del teu caràcter, hi ha diversitat
de llocs, de maneres de celebrar-ho.
Si no tens temps i vols tenir cura de
tots els detalls, hi ha professionals

que organitzen tots els serveis que
necessites. El restaurant i el saló del
banquet també són importants perquè són l’escenari d’aquell moment.
Però també ho és aquell que enregistrarà el teu dia, que el deixarà gravat per sempre en imatges; per això
també has de saber quin testimoni
fotogràfic vols. En definitiva, aquells
moments que marquen la nostra
vida han de tenir tots els ingredients
per poder gaudir-ne d’una forma plena, perfecta.
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buda gastro

mac imatge

Andrés Riestra ens obre el nou concepte de Buda i ens parla de la seva
gastronomia, basada en una experiència internacional.

Montserrat Altimiras aporta firma
i accent artístic al reportatge gràfic
que il·lustrarà el teu dia i que perdurarà per sempre.
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el molí dels fanals

baldufa

El lloc ideal per a celebracions íntimes. Un entorn i una borda amb
encant, amb història i unes vistes
espectaculars.

Experts en puericultura posen al
teu abast les principals marques
infantils per vestir els més menuts i equipar casa teva.
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Un indret al centre de les Valls que
prioritza el tracte amb el client i
una cuina que fusiona les arrels del
país i les noves tendències.

Vols que tots els detalls del teu casament siguin perfectes, amb un assessorament professional? La solució és contractar un wedding planner.
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BUDA GASTRO

El xef Andrés Riestra pilota un nou
concepte gastronòmic de referència
En només un any, el xef i director executiu de Buda Gastro ha aconseguit tornar al Buda aquella imatge de referència
dels inicis. La seva firma gastronòmica i professionalitat per organitzar esdeveniments asseguren l’èxit.

B

uda Gastro és un nou concepte. És cuina d’autor i de
mercat. La firma és d’Andrés
Riestra.
La base de la carta és el producte
fresc i de màxima qualitat. A partir
d’aquí, la varietat. Un xef autodidacte
que ha viscut en molts països; així és
com s’autodefineix el mateix Andrés
Riestra. I d’aquest autoaprenentatge a l’estranger, en ciutats espanyoles com Madrid o Cadis i al País Basc,
i també als Estats Units, aquest xef
n’ha agafat una experiència diversa
que li permet innovar “respectant
sempre la cuina tradicional i la de
tota la vida”, explica. De formació
pilot comercial, ha convertit la seva
passió de cuiner en professió.
Andrés Riestra pilota una nau
gastronòmica que ha transformat el
Buda. Li agrada triar la matèria primera i aposta per productes com el
bou Wagyu, però també la tonyina
vermella. Molta selecció i productes
gurmet dirigits a tot el públic. Buda
Gastro ofereix una fórmula qualitatpreu molt bona.
Des del menú bàsic fins al
menú vip, el prèmium o el còctel, així com altres menús per escollir per a les celebracions, tots
amb uns plats elaborats originals i amb productes de qualitat.
La diversitat de menús s’assimila a
la diversitat d’opcions que ofereix
l’entorn de Buda Gastro. Amb diferents ambients, et dona la possibilitat de convertir l’espai en qualsevol
tipus de celebració, des de la més íntima i amb menys comensals fins a
la més esplèndida, o esdeveniments
corporatius, i fins a uns dos-cents
convidats asseguts àmpliament i en
els diferents espais, com és l’interior
però també els jardins.
Buda Gastro disposa d’un servei
d’assessorament perquè decideixis
tu quina mena de celebració vols
i t’aconsellen sobre quins serveis
complementaris contractar per fer

La diversitat de
menús s’assimila a la
diversitat d’opcions
que ofereix l’entorn

Buda Gastro
disposa d’un servei
d’assessorament per
al teu esdeveniment

realitat el teu desig. Buda Gastro
escolta la teva proposta i posa en
marxa tots els seus serveis per fer-la
realitat.
Des que el 2016 va agafar el mànec del Buda, Riestra ha marcat un
punt d’inflexió i l’ha convertit, com
ja ho va ser històricament, en un referent dins el món gastronòmic i de
celebració d’esdeveniments.
Just l’estiu passat, la caravana
del Tour de França, al seu pas pel
Principat, va aterrar a Buda Gastro
en un macroesdeveniment en què
un públic de 700 persones van ser
presents i van obtenir el reconeixement i aplaudiment de la direcció
de la gran cursa groga. És només
un exemple de la gran capacitat
d’adaptació que aquest concepte
del Buda té per a organitzacions de
grans actes.
Riestra ha sabut pilotar aquest
nou concepte i convertir Buda Gastro en un referent gastronòmic i
d’organitzacions d’esdeveniments
del Principat.
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Actes diferents i
amb personalitat
“És el lloc ideal si busques una cosa
diferent, perquè la teva festa sigui
única i en un indret amb personalitat, una borda del segle XIX.”Així
defineix Francesc Guillem El Molí de
Fanals. Guillem és propietari i gerent d’aquest restaurant de Sispony
des del 2014. El referent històric de
la cuina andorrana.
Un entorn i un edifici amb personalitat, que antigament era una
casa de camp on es resguardaven
els animals a la planta baixa i on
es conservava el paller a la primera
planta. Ofereix un tracte i una gastronomia personalitzats, i flexibilitat
per a l’organització de celebracions.
El Molí dels Fanals ofereix tota
l’experiència culinària que els caracteritza i també capacitat organitzativa perquè les celebracions siguin
un èxit.
És el lloc perfecte per a celebracions íntimes o de petites dimensi-

ons, en el qual es té cura de cada
detall perquè la seva celebració sigui única i irrepetible.
La planificació de la celebració
amb una multitud de detalls a considerar és proposada i organitzada
per la direcció. Així, a El Molí dels Fanals es disposa de minutes i invitacions, serveis de floristeria, minibús,
reserva d’aparcament, animació
musical, animació infantil –babysitter– i també gestió d’allotjament
per a familiars. Només s’ha d’exposar la idea de la celebració, de l’esdeveniment, i un equip professionalitzat s’encarrega de l’organització
de cadascun dels detalls perquè
aquell dia especial sigui perfecte.
La personalitat de l’espai la dona
l’edifici històric, però també l’enclavament privilegiat, amb unes vistes
fantàstiques sobre la vall i amb l’autenticitat que encara conserven els
pobles de muntanya.

Lloc ideal per a
celebracions íntimes
en el qual es té cura
de cada detall
Durant tota la llarga trajectòria s’ha apostat per una cuina de
muntanya, amb plats casolans
fruit del maridatge entre la cuina

del Pirineu català i la cuina francesa. Una carta que ha anat evolucionat al llarg dels anys però que ha
tingut sempre com a protagonista
la qualitat de la matèria primera
i l’autenticitat de cadascun dels
plats.
En definitiva, El Molí dels Fanals
t’ofereix una gastronomia de primera en un lloc emblemàtic, amb
encant, història i personalitat, que
farà que la teva celebració sigui
única, diferent, exclusiva.
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Quan la prioritat és el tracte
amb el client i una cuina de
tradició i tendències
Per diferenciar-se de celebracions més a l’aire lliure
o al camp, l’Art Hotel ofereix un tipus d’espai on el
tracte amb el client i la cuina de mercat centren l’esdeveniment en un ambient
d’excel·lència.
En un ambient més urbà, en ple
centre de les Valls d’Andorra,
l’emplaçament de l’Art Hotel ofereix
un tracte diferenciat amb el client.
L’Art Hotel, de quatre estrelles i amb
el distintiu Q de Qualitat, és expert
en organitzacions de celebracions
de tot tipus. “És una aposta diferent
en què es té més en compte la cuina de qualitat i el tracte al client”,
explica el gerent, Albert Ferré, que
remarca que aquesta oferta supleix
la manca de jardins amb un reforç
del tracte especial amb els protagonistes de les celebracions i amb una
cuina d’excel·lència.
La diversitat dels espais de restauració, que a més són modulars,
ofereix un ventall de possibilitats
per a tot tipus de banquets, des
d’aquell que proposa un grup íntim fins a un d’ampli, multitudinari.
L’aposta per centrar-se en el client
fa que la celebració sigui un esdeveniment únic, ja siguin batejos,
bodes, aniversaris, festes privades o
sopars d’amics.
Art Hotel posa a la disposició del
client tota l’experiència i un equip
d’assessorament professional per
poder organitzar l’esdeveniment
amb tots els detalls. Tots els espais
de restauració, situats a la cinquena planta, disposen de llum natural
i espectaculars vistes al riu Valira.
Es tracta d’oferir un banquet a
mida i de qualitat dissenyat per
l’equip del xef Jordi Banqueri, amb
aperitius gastronòmics freds, aperitius gastronòmics calents, suggeriments de temporada, cuina de

La cuina de
Platórestaurant,
duta a l’excel·lència
del banquet

Fusió de la tradició
de les arrels
culinàries del país
i noves tendències

mercat, menú degustació, barra
d’aperitius, barra de cocteleria, pastissos de l’obrador, celler amb una
gran selecció de vins, caves i xampanys i, finalment, un equip de cambrers professionals.

La cuina de qualitat es basa en
una cuina que dia a dia ofereix Art
Hotel i que es vol plasmar en l’ambient de la celebració. “És una fusió
entre cuina andorrana i les tendències més innovadores”, comenta

Ferré. Tradició de les arrels culinàries del país però sense renunciar a
propostes més noves; aquesta és la
fusió perfecta per a un plat d’excellència, exquisit.
El preu bàsic d’un banquet de
boda és de 98 euros per persona.
“Qui aposta per l’Art Hotel ho fa per
la bona cuina, però també pels espais macos que tenim a la cinquena
planta, que té molta llum i unes vistes al riu i a la vall impressionants”,
comenta el gerent.
Ferré destaca que el tracte diferenciat al client respon a la voluntat
d’“adaptar-se al màxim a les seves
necessitats”. Per això, l’Art Hotel
ofereix una llista de serveis complementaris segons les necessitats de
cada celebració, per poder reservar
tots els complements que s’afegeixen al banquet.
Apostar perquè el teu dia tan
especial se celebri a l’Art Hotel és
formar part de la gent que pensa diferent, “és per a aquells que tenen
com a prioritat el tracte amb el client i la bona cuina”, manifesta Ferré.
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L’essència del moment, en foto
“Depenent de qui et trobes, t’adaptes,
per això són importants les trobades
prèvies al gran dia, en les quals veig
quina reacció tenen davant la càmera; és important conèixer i que et coneguin”, diu Montserrat Altimiras Corderroure, les inicials de la qual donen
forma a la seva firma, MAC IMATGE. Si
vols tenir un record d’aquell dia tan
important, i amb un estil propi i artístic, MAC IMATGE escolta la teva proposta. “Són celebracions de vida i és
important tenir clar el que volen.” Altimiras agafa el focus, i tot el que faci
falta, i es desplaça al teu espai, perquè
estiguis còmoda o còmode i en un entorn agradable.
Altimiras té la fórmula excel·lent de
captar el moment. Fotografia periodística per documentar la realitat, però
captació del moment des d’una òptica
professional artística que aconsegueix
uns reportatges socials de revista.
Com a fotògrafa artista té el seu
estil propi, que plasma en la producció de reportatges socials però també d’arquitectura o d’interiorisme i,
no cal dir, en el seu vessant artístic.

Un estil que descobreix i posa en primer pla l’essència de la imatge que
reflecteix.
Pel que fa als reportatges socials,
Altimiras s’ho planteja com un repte
apassionat. “Et permeten interactuar

amb les persones, fotografiar-les en
el seu espai, en el seu moment, en la
seva celebració. Això et fa estar sempre alerta, per ser ràpida i captar allò
que està passant. Et converteixes en
fotoperiodista”, comenta.

En l’interiorisme “tens més temps
per a la reflexió”. En canvi en els reportatges socials, de celebracions,
Altimiras es posa el barret periodístic
per captar el moment sense, pràcticament, participar-hi. Deixa que l’esdeveniment flueixi i sense que ningú se
n’adoni va captant moments, emocions. És l’ull que ho veu i aconsegueix
traslladar l’ésser íntim de les coses i
de les persones en paper per tenir un
record per sempre, un record de vida.
Unes fotos amb un toc creatiu artístic
i original de qualitat.
Com a artista, a més de la fotografia d’autora té també passió per la fotografia d’interiorisme i arquitectura,
en què ella sí que intervé, i capta els
espais destacant els detalls.
Montserrat Altimiras és una fotògrafa reconeguda al país pel seu treball tant comercial com artístic. Un
dels darrers projectes en què ha participat és Una altra mirada és possible,
recerca d’estereotips de gènere en els espais museogràfics andorrans, on un total
de dotze artistes del Principat, entre
ells Altimiras, van fer intervencions en
vuit museus del país. El projecte va ser
organitzat per Laboratori 376 i forma
part de la Bienal Miradas de Mujeres
del 2016.
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Somia amb
la teva celebració

Tens un préstec ràpid per
finançar el que necessitis.
Un aniversari, una boda, una victòria, o simplement perquè avui és avui.
Tens infinits motius per celebrar i un préstec tan ràpid que és per celebrar.
Amb el Préstec Express de MoraBanc podràs fer realitat tot allò que sempre has volgut.
Vine a les nostres oficines i descobreix tot el que podem fer per tu.

PRÉSTEC EXPRESS
Consulta el teu gestor personal o truca al 884 884.

www.morabanc.ad
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Els més petits
són protagonistes
Els nens i nenes també són prota
gonistes en celebracions com les
comunions i els batejos, i per això
s’han de vestir i preparar per a l’oca
sió.
La col·lecció de comunió nen i
nena arriba amb marques destaca
des, com Timoneles, Fydactex, Club
Cadete, Lilus, Anavig, Magnifica Lulu
o Amaya.
A les botigues de la Baldufa pots
trobar tota classe i diversitat de re
gals. T’ofereixen fer la llista de naixe
ment del teu fill, perquè són especi
alistes en puericultura. El nouvingut
té tot un seguit de necessitats i de
requeriments específics. La Baldufa
coneix ben bé cada necessitat, i per
això ofereix tot el que requereix el
bebè i també la mare, i tot el que
et cal perquè la teva casa estigui
completament adaptada a les ne
cessitats del teu fill. Les llistes es fan
també via online.

És especialitzada en cadires per
al cotxe en sentit contrari a la mar
xa, amb marques de primera, com
Jané, Be Cool, Concord, Axkid, Cy
bex i Römer. I per transportar el teu
bebè ho pots fer de moltes maneres.
La motxilla n’és una, i els nous mo
dels de les marques Boba, Ergobaby
i Manduca et proporcionen comodi
tat i independència.
Pel que fa als cotxets, els dife
rents models de les principals fir
mes t’aporten un ampli ventall per
triar entre Jané, Be Cool, Babby
Jogger, CasualPlay, Kiddy, Cyb
ex, Babyhome, Neonato, Concord
i Britax. Com a novetat en cotxets,
la Baldufa disposa de la marca
Mutsy.
Per moblar la casa i adaptarla
a les necessitats del bebè, també
pots triar mobles i accessoris entre
les marques Mobles Ros, Mi Cuna i
Kidsmill.
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anna melenchon, gerent d’unik events

Perquè, per exemple, l’elecció del vestit
serà una cosa molt íntima i personal.
Depèn molt de cada parella i núvia.
Hi ha núvies que necessiten assessorament per a tot perquè no tenen temps
o perquè volen tenir altres opinions alienes a les de la família o els amics. També n’hi ha que només volen una planificació de cites per anar a veure vestits.
Quin és el perfil de la parella que busca
un organitzador de boda?
Són parelles a partir de 30 anys i fins
als 40, per a primeres o segones noces.
Són persones que ocupen càrrecs importants en empreses i no tenen temps
per organitzar-la, però volen fer una festa original, amb un perfil social destacat
i també d’un nivell econòmic important.
Volen estar a l’última en tots els detalls.
Són exigents i saben el que volen, però
sobretot el que no volen, i busquen assessorament professional per fer una
festa amb les últimes tendències. També volen tenir la tranquil·litat que tot ha
estat planificat curosament.
El pressupost és una eina bàsica per a
l’organització. Quines són les altres?

Si ara li dic: prepari’m una boda per a
d’aquí un mes, hi ha temps?
Es fa l’impossible sempre per fer-ho
possible. És qüestió que tothom se senti
còmode i tranquil per poder-ho fer i perquè el resultat sigui òptim. El que volem
és que tinguin els resultats, però s’ha de
ser conseqüents i s’ha de tenir en compte que en sis mesos les coses es poden
fer amb tranquil·litat, fent una tria, i en
un mes la disponibilitat dels proveïdors
no és la que volem i els preus tampoc.
Alguna nova tendència en casaments?
Les noves tendències en casaments,
per sort, no canvien d’un any a l’altre.
Des de fa un parell d’anys l’última és
tornar a elements vintages, bohemis,
molt dels anys 30 i 40, amb tons suaus.
A Andorra la tendència per excel·lència
és el camp, noces exteriors en un country
chic; ha de ser un camp presofisticat.

corporatiu

events

wedding

creatiu

photobooth

coordinació

servei

party favors

transfer

idees

inauguració UNIK fotos

birthday social rental

gatsby

planner

disseny

lifestyle

Arranjaments

original

management

comunió

innovació fira

presentacions

El pressupost és una eina fonamental perquè dintre del ventall de possibilitats afinem al màxim possible. I també
és important la informació que tenim,
com més, menys temps hi dediquem i
més ràpid és tot el procés. El que necessitem és conèixer la parella, i per això
el contacte personal és essencial. Hem
de saber com s’ho han imaginat, veure si són romàntics o si volen una cosa
més festiva o original i creativa. És important captar els factors emocionals.
El vestit de la núvia marca l’estil que es
vol donar a tot l’esdeveniment. El grup
de convidats, segons la seva extensió i
edat, et marca cap on has d’anar. I també l’estil de música; són molts elements
per dissenyar.

gestió bateig

invitations

Què és un wedding planner?
El que fem és coordinar, planificar i
organitzar tots els serveis que impliquen un esdeveniment com és un casament. Inclou des d’escollir el vestit de
núvia i els seus complements fins a l’organització del viatge de noces, si cal. Ho
deixem al màxim d’obert possible, perquè molts clients ja trien els serveis que
volen o poden afrontar o els fa il·lusió a
ells mateixos d’organitzar .
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“El ‘country chic’ és
la nova tendència”
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