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festes de tot tipus

És el moment de 
passar-ho bé i
“La vida és bonica però a vegades com-
plicada”, cantaven Els Pets, el grup de 
Constantí. El dia a dia ens absorbeix i 
qualsevol dia o en qualsevol moment 
la vida  pot fer un gir inesperat. És 
per això que sempre busquem viure 
noves experiències i fem més festes.  
Ho volem celebrar tot: aniversaris, 
naixements, batejos i comunions, 
bodes, noces de plata i d’or... Sovint, 
tota excusa és bona per fer una fes-
ta, reunir-nos amb familiars i amics i 
passar un dia diferent. Es pot dir que 
les celebracions són la base essencial 
de les relacions socials.

Hi ha festes i festes, de tradicionals 
i de modernes, de les que se celebren 
any rere any i de les que es gaudeixen 
només un cop a la vida. En totes, cal 
que tot estigui pensat i organitzat, i 
que tothom passi un bon moment.

Però perquè la festa sigui preci-
sament una festa, que tothom en 

gaudeixi i ningú la pateixi –com so-
vint passa, tal com confessa en les 
properes pàgines l’experimentada 
planificadora d’esdeveniments Anna 
Melenchon–, cal tenir en compte di-
versos factors i seguir algunes nor-
mes bàsiques. La data és potser el 
principal element a tenir en compte, 
ja que en determinarà d’altres: el 
lloc, el menjar i el beure, l’animació, 
la decoració, el vestuari, i que algú 
en capturi els records perquè potser 
passin a la posteritat. I, sobretot, te-
nir un pla B. Potser el millor és comp-
tar amb l’ajuda d’un bon equip de 
professionals?

freepik / getty imAges / unik events - jonAthAn gil / teksomolikA

celebrar
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unik events / eclipse wedding

La feina de l’organitzador d’es-
deveniments es comença a co-
nèixer, però de què ens serveix? 

Què fa?
un event planner és un perfil profes-

sional molt específic i probablement 
poc conegut en el món mediterrani. En 
el món anglosaxó està molt establert. 
No es percep allà organitzar un esde-
veniment sense la seva figura.

Aquí és el contrari...
Jo crec que és una qüestió d’evolució 

cultural. Nosaltres som una mica des-
confiats, fins que no agafes confiança 
en una persona... I, si no s’ha fet abans, 
per què s’hauria de fer ara? Aquesta és 
la gran pregunta. La resposta està en 
l’evolució de la societat. Fins ara, qui 
havia d’organitzar la festa d’aniversari 
del fill era la dona, que el coneix millor, 
i totes les excuses són bones. El tema 
és que les dones, per sort, hem agafat 
certes posicions en les empreses i un 
rol dins la societat, tan a nivell domès-
tic com professional, molt important. 
Però arriba un punt en què, també per 
manca de temps, hem hagut de des-
glossar el que realment hem de fer 
nosaltres i el que es pot delegar. Nos-
altres, després d’obrir aquest camí a 
Andorra des de fa sis anys, hem trobat 
que, gràcies a la confiança de molts 
clients, que ens han delegat aques-
ta tasca, i al fet que han quedat con-
tents, el boca-orella ha estat la nostra 

millor publicitat. El que busca el client 
andorrà és essencialment persones 
serioses, amb proximitat professional 
i molt coneixement tècnic sobre el que 
estan oferint, que els aportin confiança 
i seguretat.

Hem après a delegar per manca de 
temps, però també per aquest factor 
tècnic, que hi és i potser no en som 
conscients.

En realitat, la gent es planteja si cal 
un professional per fer això, perquè ho 
han fet ells tota la vida. Probablement 
és el moment de no fer-ho i gaudir-ho. 
Perquè, en moltes ocasions, quan or-
ganitzes la teva festa, l’acabes patint i 

no gaudint. Al principi, tot et fa molta 
il·lusió, però vas just de temps, has de 
fer això i allò, i se’t fa com una bola de 
neu al cap. Comença la pressió i l’es-
très. I ja no ho gaudeixes, ho pateixes. 
un event planner fa que tu ho puguis 
gaudir perquè un altre se n’encarre-
ga i et va informant puntualment dels 
passos fets. I tu només has d’arribar 

allà, tenint-ho tot supervisat i triat. 
Absolutament tot ho fem en paral·lel 
amb el client, cap decisió és nostra. 
Les nostres són pures recomanacions 
i execucions. 

És clar, són moltes coses a tenir en 
compte.

Com en tot, hi ha nivells. Pots esco-
llir  una cosa senzilla i tu mateix t’ho 
pots fer. Però cada cop més, les exi-
gències són més grans. Aquí s’estila 
molt la competència. Mirar què ha fet 
un per poder estar al mateix nivell o 
més enllà. Això crea una obligatorietat 
i arriba un punt que et planteges mirar 
si hi ha un professional que et pugui 
assessorar. Andorra és un país petit, i 
acabes veient un mateix lloc diverses 
vegades, i voldries veure’l diferent. No 
hi ha element de sorpresa, o l’element 
per ser inoblidable, perquè hi haurà 
detalls que no s’han vist. Aquesta no-
vetat, voler fer les coses no pas perfec-
tes, ja que la perfecció no existeix, però 
sí buscar l’excel·lència. Això és el que 
aporta un event planner.

La sorpresa és un dels elements in-
dispensables per a una festa. Quins 
altres elements són imprescindibles?

El que trobo imprescindible és més 
intangible que tangible. La predisposi-
ció de les persones a compartir. En el 
moment que contractes un wedding 
planner tens molta generositat, vols 

que la teva festa sigui absolutament 
genial per als teus convidats. Aquesta 
actitud de voler anar un pas més enllà 
no sempre ha de ser negativa. També 
pot ser molt positiva. Tu mateix reco-
neixes que no ho pots fer i busques 
ajuda perquè tinguin una festa inobli-
dable. També, la generositat de com-
partir. Nosaltres som còmplices des 
del minut 1 i fins que s’acaba la festa. 
Fins i tot, continuem la relació temps 
enllà i continuem fent les festes famili-
ars quan hi ha altres celebracions.

La figura de l’organitzador d’esdeve-
niments es coneix poc, però el poc que 
es coneix està associat a les bodes. 

A Unik Events tenim el ventall abso-
lutament obert a tot tipus d’esdeveni-
ments, poden ser corporatius, socials, 
i aquí s’hi inclouen celebracions fami-
liars, festes infantils, bodes, celebraci-
ons d’uns 40 anys, comunions, bate-
jos, etc.

Cada vegada es dona més importàn-
cia a aquestes festes. Abans, les festes 
d’aniversari eren a casa i avui en dia 
potser és impensable. Les comunions 
també eren més familiars...

La base és el que dèiem a l’inici. 
L’evolució de la societat ha sigut molt 
ràpida, gairebé estrepitosa, des de fa 
25 anys. Ens hem trobat amb les noves 
tecnologies i com afronten les genera-
cions 2.0 les festes amb les tecnologies 

anna Melenchón, d’Unik Events, és una organitzadora d’esde-
veniments amb una àmplia trajectòria i dilatada experiència en 
aquest camp al país. Amb ella desglossem els imprescindibles 
d’una festa i parlem de la importància de comptar amb un pro-

fessional a l’hora d’organitzar una celebració, sigui l’aniversari 
d’un nen o d’un adult, una boda o un acte corporatiu, perquè la 
festa sigui un èxit absolut i tothom s’ho passi bé i en tingui un 
bon record. 

“El pla B ha de 
ser millor que 
el pla original, 
per gaudir de la 
mateixa manera”

“DE VEGADES, 
quAn 
organitzes 
la teva festa, 
l’AcABES pAtint 
i no gaUDint”

entrevista a anna melenchon
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i els seus gadgets. Tot això ha fet una 
volta i ens obliga a tornar una mica 
als orígens. Quan veuen que amb les 
propostes de jocs de tota la vida s’ho 
passen fantàstic, per a ells és la nove-
tat i per a nosaltres era el dia a dia. És 
increïble veure el comportament social 
generacional. Els pares ho agraeixen 
molt, la veritat, que els fem gaudir 
també de la comunicació entre ells, 
perquè n’hi ha una mancança impor-
tant. L’objectiu de les nostres festes 
infantils i socials és que precisament 
siguin socials, que hi hagi tan poca tec-
nologia com sigui possible perquè la 
gent interactuï entre si com cal. 

Potser per això es dona més impor-
tància a les festes.

Poder recuperar aquest aspecte crec 
que és també l’excusa perfecta per fer 
una festa. El dia a dia és tan intens, per  
les nostres feines i la vida personal, 
que deixem la família menys directa de 
banda. Per això, quan es fa dius fem-la 
bé. És important no haver-se d’amoï-
nar per tots aquests detalls, i que tot-
hom estigui content, en tingui un bon 
record i ho pugui gaudir.

Dèiem que el més important en una 
festa es la predisposició a compartir 
tant dels amfitrions com dels convi-
dats. Però quan et conviden a una fes-
ta penses: vestit, perruqueria, regal... 
Això és important? També s’ha de te-
nir en compte?

Depenent del tipus de festa, tindràs 
un pressupost més o menys alt. És  
clar  que el fet que se sàpiga que ho ha 
fet un assessor o un event planner posa 
una pressió afegida a voler quedar 
molt bé, tant amb el regal com amb la 
presència. Aleshores, és possible que 
et forcis que tu i els teus propis detalls 
encaixeu amb el global. Una qüestió 
important a tenir en compte és que, 
pel ritme de vida que portem i el que 
passa a l’entorn d’inesperat, a la vul-
nerabilitat que tenim avui en dia en el 
sentit que qualsevol cosa es possible, 
que avui hi som i potser demà ja no, fa 
que et plantegis que millor celebrar-ho 
avui si podem. Abans es guardaven els 
diners per si venien mal dades, i avui la 
gent et puc assegurar que se’ls gasta. 
La gent està més oberta a les celebra-
cions, té ganes de passar-s’ho bé.

Una festa hauria de ser sempre diver-
tida i tothom se n’hauria d’endur  un 
bon record, però de vegades són un 
desastre. Potser és per aquesta orga-
nització caòtica quan la fem nosaltres 
mateixos i que ens sobrepassa?

En l’organització d’una festa, de 
qualsevol tipus, la base és la mateixa. 

Cap és igual, però la base es la matei-
xa.

Què forma aquesta base?
La base és unir una sèrie de serveis. 

És com tenir un trencaclosques desfet 
al davant, haver-lo de visualitzar i co-
mençar a fer-lo. Necessites un espai; 
una oferta gastronòmica; animació;  
decoració; si tens nens i no te’n vols 
cuidar, necessitaràs unes persones 
que se’n cuidin, etc. En això, nosaltres 
som risc zero, i és fonamental per no 

caure en el caos. Es tracta d’agafar 
tots aquests elements bàsics i anar 
fent el trencaclosques. I, si vols que hi 
hagi algú que  s’asseguri que el tren-
caclosques està  ben enganxat, tindràs 
una persona, des de l’inici fins al final, 
que s’encarregarà que tot vagi rodat i 
no t’hagis de preocupar de res. I que 
sempre hi hagi un pla B. Quan una per-
sona que no estigui ficada en aquest 
món organitza alguna cosa així, ho fa 
sobre una plantilla bàsica que pot te-
nir al cap per històrics. Ha anat a un 
lloc, li ha encantat i creu que ho pot 
fer, s’hi posa i arriba un moment  en 
què no va més enllà. Ho ha vist, li ha 
agradat i ho vol reproduir. No pensa 
en el que pot passar. Una festa a l’aire 
lliure en ple mes de juliol, que aquesta 
persona ha vist a l’Empordà, i la vol fer 
aquí, però...

És clar, aquí, a les tres de la tarda...
Tronada! I el que pot caure al darre-

re. Nosaltres sempre diem que el pla 
B ha de ser millor que el pla original. 
Aquesta mentalització la transmetem 
al client des de la primera reunió. Hi 
ha núvies que no ho volen ni sentir 
que plourà. Però el clima, gràcies a 
déu, és l’únic que no podem controlar. 
Hem d’anar amb la natura. I ens hem 
d’aixoplugar i tenir una alternativa per 
seguir gaudint, de la mateixa manera 
que ho havíem planificat en un inici. 
No pot ser que pel temps tot quedi ab-
solutament arruïnat.

“En contractar 
un ‘wedding 
planner‘ tens 
molta generositat, 
vols que la 
teva festa sigui 
absolutament 
genial per als teus 
convidats”
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C om molt bé es diu, hi ha esde-
veniments que, per sort o per 
desgràcia, es gaudeixen un sol 

cop a la vida. Per això, el lloc on els cele-
brem amb familiars i amics ha de ser el 
millor. I el millor lloc pot ser qualsevol 
lloc. Això sí, cal tenir presents alguns 
aspectes bàsics. Aquest lloc haurà de 
tenir, o li haurem de proporcionar, els 
serveis que considerem necessaris per-

què tant els convidats com els amfitri-
ons se sentin còmodes. Es pot celebrar 
una festa en espais interiors o exteriors, 
en hotels i restaurants, o a casa. Tot de-
pèn del tipus de festa. Això no vol dir 
que no es pugui celebrar un banquet 
de boda a casa. És clar que es pot. Però, 
sigui on sigui la festa, haurà de complir 
amb uns requisits. 

El primer, i perquè tothom hi esti-

gui còmode, cal que l’espai s’adeqüi a 
al nombre de convidats. No pot ser ni 
massa petit ni massa gran. Si té capa-
citat per a cent persones i a la festa no-
més n’hi van cinquanta, es veurà buit 
i sense encant. I la celebració pot res-
sentir-se’n i deixar un record, potser, de 
festa apagada, desanimada, etc. Si l’es-
pai és per a cinquanta persones i hi as-
sisteixen vuitanta convidats, estarà tan 
atapeït que serà incòmode. Així que es 
tracta de trobar l’espai en funció dels 
assistents, o, reduir o ampliar la llista 
de convidats segons el lloc. 

Un altre aspecte que pot ajudar a 
escollir un lloc o un altre és l’oferta 
gastronòmica. Tota festa ha de tenir 
alguna cosa per menjar i beure. Fins 

Ctra. Os de Civís (davant l’Hotel Barcelona) · AD600 · Aixovall · Tel.: +376 816 256 / 359 817

restaurant bufet lliure
de dilluns 
a divendres

10€ bufet de
pizzes

a les nits

caps de
setmana

12,50€

bETwo

Cal que l’espai 
s’adeqüi al 
nombre de 
convidats perquè 
no es vegi ni buit 
ni massa ple

El millor lloc pot 
sEr qualsevol lloc 

on celebrar
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betwo bondia

on celebrar

i tot en una petita reunió entre amics 
s’acaba bevent i picant alguna cosa. Hi 
ha restaurants i hotels que ofereixen 
servei de banquet per a celebracions, i 
també hi ha empreses de càtering que 
acosten la seva oferta gastronòmica 
al lloc escollit per a la festa. també hi 
ha restaurants i hotels que ofereixen 
altres serveis complementaris per a la 
festa, com la provisió d’animació, de 

decoració de l’espai segons els gustos 
dels clients i, fins i tot,  de guarda d’in-
fants, entre molts d’altres. 

al país trobem diversos establiments 
que contribueixen en l’organització i la 
celebració de festes. i tots són aptes per 
a celebracions. n’hi ha per a festes més 
íntimes, com pot ser el restaurant Pla-
tín d’andorra la Vella; per a festes més 
nombroses, com el Raïm, també d’an-

dorra la Vella; o per a grans banquets, 
com l’art Hotel o  qualsevol dels esta-
bliments del grup Sport Hotels. 

Molts d’aquests establiments, a 
més, disposen de grans jardins i ter-
rasses  que permeten gaudir tant de 
l’interior del recinte com de l’aire lliure. 
de fet, aquest és un aspecte important 
a l’hora d’escollir el lloc. encara que 
es tinguin ganes d’aprofitar l’aire lliu-

re i es vulgui pensar que el dia escollit 
el temps acompanyarà, de vegades la 
meteorologia és traïdora i contra això 
no es pot lluitar. Cal tenir-ho en compte 
i pensar una alternativa per oferir ai-
xopluc i poder continuar la festa.  Com 
molt bé diu l’experta organitzadora 
d’esdeveniments anna Melenchón, “no 
pot ser que pel temps tot quedi absolu-
tament arruïnat”.
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Com comença a la cuina? Quina 
és la seva trajectòria?

Jo hi començo a través del 
meu germà, que va estudiar a l’escola 
d’hostaleria de Girona. Soc més petit 
que ell, i veure’l practicar a casa em 
va motivar per estudiar també hosta-
leria a Girona. Després, vaig treballar  
a diversos llocs de Barcelona, les Illes 
Balears i al País Basc. He fet un bon re-
corregut.

Tinc entès que ha treballat al costat de 
grans noms i estrelles?

Sí, és cert. He estat col·laborant amb 
cuiners amb estrelles Michelin,  com 
Martin Berasategui o a l’Escribà,  a 
Barcelona. Han estat experiències molt 
enriquidores.

Com definiríeu la vostra cuina?
El nostre objectiu és unir tradició i 

modernitat per crear un estil gastro-
nòmic contemporani basat en la cuina 
tradicional. Busquem sempre la mà-
xima qualitat en cada un dels nostres 
plats. Per això, disposem d’un equip 
amb experiència, que està en continu 
aprenentatge, i sempre introduïm no-
ves tècniques i aportem valor a cadas-
cun dels nostres plats.

Què destaqueu de la vostra cuina?
Treballem amb productes km 0. Això 

ens obliga, doncs, a mirar els produc-
tes del nostre entorn, i adaptar  la nos-
tra cuina a cada temporada. Com que 
estem en un país de muntanya, treba-
llem receptes tradicionals sense deixar 
de banda propostes innovadores.

On celebreu els banquets nupcials a 
l’Arthotel?

Disposem d’un restaurant panorà-
mic situat a la darrera planta, el res-
taurant Gallery. Amb 400 metres qua-
drats i capacitat aproximada per a 150 

persones, és un lloc ideal per celebrar 
el banquet. A més, disposem d’una 
petita terrassa. D’altra banda,  també 
disposem de diverses sales privades on 
poder acollir banquets, depenent del 
nombre de convidats.

Quines opcions de menús proposeu 
als nuvis que decideixen fer la cele-
bració a l’Arthotel?

El primer que fem és conèixer les 
seves inquietuds i gustos i, a partir 
d’aquí, els oferim la nostra cuina amb 
productes de qualitat. A l’Arthotel cre-
em propostes personalitzades i ens 
agrada adaptar cada menú al gust del 
nostre client. Per començar, els pro-
posem una sèrie d’aperitius freds i ca-
lents, seguidament, un entrant i, com a 
plat principal, poden triar entre carn o 

peix.  Per tancar, el pastís nupcial no hi 
pot faltar!

Quin són els formats de banquet més 
triats?

Diguem que el format més habitual 
és el de l’aperitiu a peu dret, en què la 
gent va degustant els diversos racons 
gastronòmics per després passar al 
tradicional servei a taula. Cal dir que el 
format el decideixen els nuvis que,  se-
gons les seves preferències, elaboren 
el format del banquet. Cada cop més 
es busca innovar i sorprendre els con-
vidats, i per això cada dia ens trobem 
amb nous formats.

Com són els vostres aperitius?
Recomanem: la nostra barra d’os-

tres, la barra de sushis, la barra de mo-

jitos i caipirinhas o el racó ibèric. Sens 
dubte, és garantia d’èxit per la seva 
qualitat i per la posada en escena.

Quins són els vostres plats estrella?
El llamàntol en un jardí, el filet de bou à 

la broche amb ceps, encenalls de foie fresc 
i salsa de tòfona o el turbot amb cruixent 
de panxeta i salsa d’escopinyes són de les 
propostes més triades.

Un consell per als nuvis?
El convit i la qualitat de la gas-

tronomia és un dels elements més  
importants del gran dia. Tot ha de 
tenir una mateixa sintonia. És molt  
important conèixer bé el perfil de gent 
que vindrà al casament, ja que això  
et permetrà triar la proposta adequa-
da.  

L’Arthotel disposa de diverses sales i d’un restaurant panorà-
mic de 400 metres quadrats, ideal per celebrar festes i ban-
quets. El xef Jordi banqueri, amb el seu equip, s’encarrega 

d’omplir amb cuina de mercat els plats de la celebració, i ofe-
rir una gastronomia de qualitat per fer de la seva festa un dia 
inoblidable.

ART HoTEl

“l’exigència és mot alta, 
pEl quE rEquErEix molta 
atenció i dedicació”

entrevista a jordi banqueri



celebracions 2018  |  9    Publicitat



10  |  celebracions 2018

Captar el sentiment i transme-
tre’l a través d’una fotografia 
és potser una de les coses 

més difícils d’aquest art. En aquest 
cas, es requereix un fotògraf profes-
sional a qui s’encarrega un reportat-
ge gràfic de l’esdeveniment. Avui en 

dia, “una instantània per si mateixa 
no té sentit”, explica el fotògraf Jo-
nathan Gil, ja que tothom fa fotos, 
tothom té accés a una càmera. De 
fet, la portem a la butxaca, al mòbil. 
Per Gil, com per la majoria de fotò-
grafs professionals, avui cal oferir 
un plus. De retrats o d’imatges d’un 
mateix també se’n tenen a diari, tan-
tes com es vulgui. Per això, “l’objec-
tiu no és tenir fotos teves, sinó dels 
teus moments”. I sí, evidentment, 
cal tècnica, però també cal que la 
instantània transmeti el sentiment 
d’aquell moment. I aquí hi intervé 
l’ull del fotògraf.  

“L’essència, el sentiment” es pot 
trobar “en qualsevol detall”. Per 
això és necessari fer moltes foto-
grafies. En una boda, per exemple, 
se’n poden arribar a fer 3.000 o 

4.000, o més. I, segurament, no to-
tes transmetran aquest sentiment, 
però sí bona part. I se n’escolliran 
unes 700 o 1.000, les millors, amb 
les quals es realitzarà l’àlbum de la 
celebració, adaptat a la personali-
tat dels protagonistes. Per Gil, “una 
foto que m’agrada és aquella que, 
després, en veure-la, recorda el mo-
ment”, que fa que els protagonistes 
es traslladin de nou al dia de la ce-
lebració.

Però no tot és el fotògraf. També 
hi juguen un paper important els pro-
tagonistes. En el cas d’una boda, els 
nuvis. Cal que també s’obrin. I un bon 
fotògraf també ha de saber enten-
dre’ls i fer-los sentir còmodes. “Moltes 
vegades es fa més de psicòleg que de 
fotògraf”, comenta Jonathan Gil, i és 
que si no estan tranquils això sortirà 
reflectit a la fotografia. 

És per aquest motiu que s’aconsella 
fer una sessió anomenada de preboda. 
És el moment per agafar el feeling que 
es necessita per a la boda. En aquesta 
sessió, el més important no és la fo-
tografia, sinó fer que nuvis i fotògraf 
agafin confiança abans del gran dia, 
“perquè el fotògraf no sigui un es-
trany”, i així s’actuï davant seu i del 
seu objectiu amb naturalitat i espon-
taneïtat.

Les sessions prèvies tenen una fina-

Tothom vol guardar un 
bon record de les grans 
celebracions de la seva 
vida. Per això, les fotogra-
fies són ideals. Encara que 
avui tothom tingui una cà-
mera i pugui fer grans fo-
tos, a les festes les imat-
ges han de transmetre el 
sentiment del moment. 

En una boda 
es poden fer 
més de 4.000 
fotografies per 
escollir-ne un 
escàs miler

Captar l’Essència dEl 
momEnt i transmEtrE

les fotografies 

jonAthAn giL

el sentiment
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litat diferent en el cas de les primeres 
comunions o dels batejos. Es tracta 
d’instantànies més formals amb el 
vestit, ja que el dia de la celebració, el 
nen o nena que fa la primera comunió 
està més per jugar amb els amics que 
per atendre el fotògraf,  per a qui tam-
bé és “més tediós”, ja que “no pots es-
tar assetjant-lo tot el dia”, explica un 
altre fotògraf professional, Reinaldo 
Márquez.

En batejos, aquesta sessió prèvia es 
fa el mateix dia, unes hores abans. Es 
fotografia el moment de vestir el nadó 
i també es prenen algunes imatges 
formals de la família abans d’anar cap 
a l’església. 

Per Màrquez, l’important també 
és transmetre les emocions dels dife-
rents moments, encara que en comu-
nions i batejos no n’hi ha tants com 
en una boda, motiu pel qual és més 
difícil captar-los. Però també l’objectiu 
és mostrar el que passa aquell dia. Se-
gons Márquez, els pares tenen el mò-
bil ple de fotografies dels infants, però 
“no hi ha el que va passar aquell dia”: 
quina llum hi havia, quines emocions 
es vivien... Les fotografies que trans-
meten aquestes coses “són fotos que 
es perden amb la modernitat”. Per 
això, el fotògraf està més pendent de 

les emocions. 
De vegades, també es fan sessions 

de fotografia posteriors al dia de la 
celebració. Això acostuma a passar 
en les bodes, per “aprofitar el ves-
tit” que difícilment es tornarà a lluir 
si no és amb l’excusa de les fotogra-
fies. O també es contracten quan el 
gran dia fa mal temps i no es poden 

fer fotografies a l’exterior. De tota 
manera, “cal jugar amb el temps”, 
explica Jonathan Gil, que pensa que 
“cal saber aprofitar i treure el millor 
del moment”. Ho explica mostrant la 
fotografia preciosa d’uns nuvis en un 
dia ennuvolat i ventós, una fotografia 
que no s’hauria pogut fer en una oca-
sió diferent.

Gustavo Subilibia Fotografies
gustavo_subilibia

www.gustavosubilibia.com - Tel: +376-381762 - gustavosubilibia@gmail.com

Gustavo Subilibia Fotógrafo

les fotografies

reinaLDO márquezjOnathan giL

Els nuvis també 
s’han d’obrir al 
fotògraf, si no 
estan tranquils es 
reflectirà a la foto
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E l protocol pot espantar, sobretot 
quan no se’n saben les normes. 
Es pot resumir com un conjunt 

de senyals de respecte vers els altres. 
En el fons, només són unes normes de 
cortesia i bona educació.

És cert que per a determinats ac-
tes socials, les normes protocol·làries 
poden ser més complexes i rigoroses. 
En aquests casos, si no se sap quin és 
el protocol, el més prudent és obser-
var l’entorn i veure què fan la resta de 
convidats per actuar després en conse-
qüència.

Malgrat tot, hi ha unes poques nor-
mes que, en tot esdeveniment, s’han 
de complir i, sense ser conscients que 
formen part del protocol, ja se saben. A 

continuació, exposem un petit resum de 
les normes més bàsiques.  

Si som els amfitrions, a la invitació 
haurem d’indicar si la cita serà formal 
o informal i, d’aquesta manera, donem 
pistes als convidats de la vestimenta re-
querida. Un cop a l’esdeveniment, ens 
hem d’assegurar que tothom sap quin 
és el seu lloc a la taula, i procurar que 
cap dels convidats se senti desplaçat i 
tots participin en les activitats i conver-
ses. En aquesta mateixa línia, haurem 
de saludar a tothom i presentar aquells 
que no es coneguin entre si.

Com a convidats, el més important 
serà ser puntuals. Es pot considerar 
una falta de respecte greu arribar tard, 
ja que demostra poc interès per l’esde-

veniment i vers el seu organitzador. Si 
la festa és d’aniversari, haurem de dur 
algun regal a l’homenatjat, encara que 
sigui un detall senzill, i haurem de ser 
curosos amb el vestit, que serà la nostra 
targeta de presentació. A l’hora d’inter-

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

kAtEMAngoStAr

Quan no se 
sap quin és el 
protocol que 
regeix l’acte, el 
millor és fixar-se 
en l’amfitrió 

Les normes bàsiques  
de respecte

protocol

venir en una conversa, cal que siguem 
prudents en expressar les nostres opini-
ons i permetre que tothom hi participi.

Tant si som amfitrions com convi-
dats, cal deixar de banda la tecnologia. 
Es considera de mal gust fer ús dels 
telèfons mòbils si no és indispensable. 
tenir el mòbil damunt la taula pot sem-
blar una falta de respecte, encara que 
sigui cap per avall, ja que transmet poc 
interès cap a la resta de persones que hi 
ha a la festa.

Durant l’àpat, hem de saber que el 
menjar se servirà per l’esquerra, men-
tre que les begudes, per la dreta. Així 
mateix, és una mostra de bon gust ser-
vir primer els convidats i finalment els 
amfitrions.

Un cop s’ha acabat la festa, caldrà 
agrair la invitació, en el cas dels convi-
dats, i la presència, en el cas dels am-
fitrions.

Així doncs, les regles protocol·làries i 
d’etiqueta no són inflexibles ni s’han de   
saber de memòria; es tracta simple-
ment de mostrar respecte cap als altres.
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D e festes infantils d’aniversari 
n’hi ha de tot tipus i per a tots 
els gustos. El que no hi pot fal-

tar és el pastís amb espelmes per bu-
far i els regals, muntanyes de regals.
Per celebrar l’aniversari dels petits hi 
ha moltes opcions. Al país hi ha  una 
àmplia oferta d’espais que organitzen 
festes infantils, sovint amb una pisci-
na de boles com a principal atractiu. 

Però també n’hi ha que organitzen 
festes temàtiques: de circ, de pirates, 
de prínceps i princeses, o de power ran-
gers, si ho prefereixen. També n’hi ha 
que fan de l’esport el motiu principal 
de la festa, com és el cas del centre 
d’entrenament 360º Extrem o del Pa-
lau de Gel.

Però no sempre cal dependre d’un 
servei d’aquest tipus, sinó que també 

Fer anys fa il·lusió, sobretot 
quan s’és menut: significa 
que et fas una mica més 
gran, que celebraràs una 
festa en què seràs el prota-
gonista, el centre d’atenció, 
i que rebràs molts regals.

Pastís, esPeLmes i 
muntanyes de

festes infantils

PrEssfoTo

regals

es pot organitzar la festa a casa, anar 
al cinema a veure una bona pel·lícula 
o a jugar al parc.

sigui com sigui i es faci on es faci 
la festa, el que no hi pot faltar és el 
pastís i les seves espelmes perquè 
l’homenatjat les  pugui bufar per de-
manar un desig. Tampoc hi poden fal-
tar    els regals i un munt d’activitats 
programades per mantenir els infants 
distrets i ocupats, i evitar així discus-
sions i baralles, que sovint tenen lloc 
en aquestes celebracions. Una altra 
cosa que cal tenir en compte és que 
els petits convidarien tot el país a la 
seva festa, i per això cal esperar que 
els seus pares o tutors en confirmin la 
invitació i evitar així malentesos.

Unik EvEnTs / jonAThAn Gil
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L ’oferta de festes d’aniversari 
del 360º Extrem és diferent a la 
que, a Andorra, s’estava acostu-

mat. És un aniversari “més didàctic” 
i pensat “perquè tots els nois i noies 
practiquin coses de l’estil lliure”, tin-
guin el nivell que tinguin, explica Alex 
Maestre, director general del centre 
d’entrenament. És també “una excu-
sa per fer esport”, i els joves “surten 
cansats”, assegura Maestre. Són tres 
hores d’activitat. Primer, una hora i 
mitja de circuits pels llits elàstics, ma-
talassos, rampes i falcatges, dirigits 
per un monitor. Després, una pausa 
per berenar, i una hora més a la zona 

del parc de patinatge, lliure, sense 
monitor. En aquest darrer espai, si els 
joves no disposen de material propi, la 
instal·lació els en deixa de franc.

Maestre explica que l’estil lliure i 
les seves diferents disciplines estan, 
en certa manera, en auge, i afirma 
que malgrat no ser un esport d’equip 
sí que és “competitiu, i això atrau els 
joves”. No tant per participar en com-
peticions, sinó per posar-se a prova 
ells mateixos: “Molts volen aprendre 
trucs i agafar seguretat” per després 
fer-ho a les pistes. A més, es tracta 
d’activitats que “afavoreixen l’equili-
bri i la motricitat”, i això és bo per als 

menuts. Al 360º Extrem, s’hi pot prac-
ticar i provar l’esquí, l’snow, el patinet 
o scooter, el monopatí, els patins en 
línia o rollers i la bicicleta BMX.

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’amfitrió. I, per quedar com un au-
tèntic campió, el centre també ofereix 
diverses opcions de pica-pica per fer 
més amena l’espera i per quedar bé 
amb els pares i mares convidats.

El 360º Extrem és un centre d’entrenament d’estil lliure en 
què, a més d’entrenar, pots celebrar un aniversari de com-
petició. Una festa que mantindrà els joves (a partir de 6 anys) 
actius i allunyats de les pantalles.

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  ·

360º EXtrEM

un aniversari  
de competició

publireportage
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E scollir el vestit per assistir a 
una festa acostuma a ser una 
de les coses que més preocu-

pen, sobretot a les dones. Cal estar 
elegant, donar una bona imatge, 
però sense desentonar. Un equilibri 
que, de vegades, costa d’aconseguir. 
Ara bé, un dels millors consells que 
es poden seguir és estar còmode 
amb la roba, sinó pots causar mala 
imatge per la teva incomoditat.

Per a esdeveniments religiosos se-
miformals, com poden ser els batejos 

Els colors, els teixits, les formes, les sabates i la mateixa per-
sona. Tot s’ha de tenir en compte a l’hora d’escollir el vestit per 
a una celebració. Ara bé, el més important és sentir-se còmo-
de, perquè la incomoditat pot derivar en una mala imatge. 

En actes 
religiosos és 
aconsellable  
evitar els talls 
que mostrin 
sensualitat

com triar el vestit 
per a cada ocasió 
i Estar ElEgant 
sense desentonar

vestuari

Maquillar-se 
per al dia i per a la nit

Per al dia, el maquillatge ha de ser natural, 

no ha de destacar, Es fan servir colors i tons 

propers al color de la pell, entre els grocs, els 

roses, taronges i marronosos. 

Per a la nit, es permet un maquillatge més 

dramàtic, més agosarat. Es fan servir màscares 

negres i ombres d’ulls brillants. Cal tenir en 

compte que, a la nit, la cara tendeix a veure’s 

més apagada i, per això, cal reforçar el to dels 

pòmuls. 

Dissimular... o ressaltar?
Un cop se sap quin tipus de vestit és l’idoni per a 

la festa en qüestió, caldrà veure què ens queda 

millor segons la forma del nostre cos. Sovint, 

es volen dissimular imperfeccions, però potser 

és millor dirigir l’atenció cap al que ens agrada i 

ens afavoreix, i allunyar així les característiques 

que no es volen mostrar. Per exemple, si es fa 

panxa, s’han d’evitar les peces cenyides, que 

serveixen en casos en què es vol destacar la 

cintura. En cas de tenir els malucs amples, s’han 

d’accentuar els baixos dels pantalons o l’escot, 

que seran de colors vius. En canvi, els malucs 

els vestirem amb colors més foscos i clàssics. 

Per ressaltar el pit petit, funcionen bé els colls 

tipus halter i, per dissimular-lo, quan se’n té 

massa, els colls en forma de v.

No només s’utilitza el vestit per dissimular 

o ressaltar parts del cos. La roba interior 

també hi juga un paper fonamental. 

Calces de cintura ampla i alta ajudaran 

a dissimular la panxa i els malucs. 

Uns  sostenidors amb cèrcol i 

farciment, que ajuntin els pits 

cap al centre, seran ideals  per 

ressaltar els pits petits. Les dones 

que tinguin  molt de pit han d’evitar 

els sostenidors de tipus esportiu.

No només s’utilitza el vestit per dissimular 

o ressaltar parts del cos. La roba interior 

també hi juga un paper fonamental. 

Calces de cintura ampla i alta ajudaran 

a dissimular la panxa i els malucs. 

o les comunions, que acostumen 
a ser de dia, s’aconsellen els 
colors clars, però no el blanc 
absolut, que es reserva per 
a l’homenatjat. També és 
prudent evitar les brillan-
tors, l’excés de joies i els 
talls que mostrin sensu-
alitat. En esdeveniments 
no religiosos, com poden 
ser festes de graduació o 
de benvinguda, es permet 
ser una mica més cridaner 
i suggeridor, però sense ser 
massa ostentós ni sensual. És 
aconsellable evitar peces mas-
sa cenyides i entallades i els 
escots excessius.

En còctels o aniversaris, 
es poden vestir peces més 
cenyides i calçar tacons més 
estilitzats, així com alguna 
peça amb brillantors. En 
aquest cas,  s’evitaran els 
vestits i faldilles llargues, 
que serien massa sòbries 
per a l’ocasió.  

Per a les festes de l’àm-
bit laboral, el millor 
consell serà recor-
dar que cal man-
tenir la imatge da-
vant dels caps i els 

companys.
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El dress code, o codi de vestimenta, serveix per indicar quin tipus de vestit s’espera que 
lluïm en un esdeveniment determinat. És útil també per evitar que passem una mala 
estona si anem  massa arreglats o massa poc i desentonem.

el codi de vestimenta

de l’etiqueta fins al ‘casual’

festiu 
Aquest codi de vestimenta es 

pot veure per Nadal, Cap d’Any 
o a la revetlla de sant Joan. 

És gairebé igual que el còctel, 
però amb detalls festius, com 
els lluentons, les plomes o els 
volants. Per a les sabates, l’ide-
al són el xarol o algun element 

metal·litzat.

‘CAsuAl ‘
en aquesta categoria 

s’accepta tot. És el que 
s’utilitza en el dia a 

dia, sempre que es vagi 
còmode. 

‘CreAtive blACk tie’ o 
etiquetA CreAtivA 

És dels més difícils de trobar en 
una invitació, reservat a esdeve-

niments de moda i culturals.

Tant per a home com per a dona, 
es poden combinar teixits, estam-
pats i patrons. S’hi pot donar el 
toc divertit amb sabates de tots 
colors i una bossa que hi faci joc.

‘CoCktAil’ o CòCtel 
És el més recurrent i serveix 

per a festes de tot tipus: comu-
nions, batejos, bodes de dia...

Per a dona Vestit curt, però no 
massa, amb els cabells recollits 

o al seu aire.
Per a home Vestit amb corbata, 
corbatí de llacet o tirants, i una 

mica de color.

‘white tie’ o etiquetA 
És el més formal i es requereix 
en bodes molt elegants o ceri-

mònies governamentals.

Per a dona Vestit llarg fins als 
peus i colors foscos. Sabates de 

taló i cabell recollit.
Per a home Frac, camisa, corba-

ta blanca i sabates de pell.

‘blACk tie’ o gAlA 
És una mica menys formal i 

s’utilitza en bodes de nit o actes 
de graduació.

Per a dona Vestit llarg o de dues 
peces. Cabells semirecollits i 

sabates de taló.
Per a home Esmòquing o vestit 
amb corbata o corbatí de llacet i 

sabates negres.

‘blACk tie oPtioNAl’ o 
semiformAl

encara que s’utilitza poc i és 
una mica confús, és el que es re-
quereix en determinades gales.

Per a dona Vestit llarg, però més 
casual que els anteriors. Ideal per 

combinar-lo amb sabates chic.
Per a home Vestit fosc o  

esmòquing.esmòquing.

‘busiNess’ o de NegoCis 
Cada empresa té el seu i el res-

ponsable de recursos humans ha 
d’especificar quines peces es per-

meten i quines no. Normalment es 
tracta d’un aspecte  executiu.

Per a dona Faldilla o pantalons, 
jaqueta, brusa i sabates de taló 

mitjà o alt.
Per a home Vestit formal amb 

corbata i sabates de vestir  
fosques.

jaqueta, brusa i sabates de taló 

Vestit formal amb 
corbata i sabates de vestir  
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Normalment, quan una dona es 
casa ho fa pensant que serà 
un cop a la vida. Per aquest 

motiu,  vol que aquell dia tot sigui per-
fecte, i que la seva imatge, vestida de 
núvia, sigui inoblidable. Però trobar el 
vestit ideal sovint es converteix en tota 
una  missió impossible. No és fàcil. A 
més, de vegades la idea que se’n té és 
equivocada. A la botiga MMC Núvies 
hi trobaràs l’assessorament necessari 
gràcies a l’estilista Marta Maldiney i 
així trobar el vestit perfecte. La botiga 
proporciona vestits per a núvies “nú-
vies clàssiques, romàntiques i per les 
més modernes.

L’atelier no està a peu de carrer i 
cal reservar cita prèvia. Així, es dona 
la privacitat necessària perquè ni res 
ni ningú descobreixi la sorpresa del 
vestit. “No entra ningú” mentre s’està 
fent una prova de vestit a una núvia, 

assegura l’estilista, que justifica tam-
bé el fet que la seva sala d’exposicions 
sigui en un despatx i no en un local co-
mercial, ja que argumenta que en una 

botiga de vestits de núvia “hi entres 
un cop”, no és un lloc que visitis cada 
temporada per si de cas. I garanteix 
també el tracte personalitzat.

MMC NúvIes

trobar el vestit 
de núvia

publireportatge

Un cop a la cita, Maldiney escolta 
els desitjos de la núvia i l’assessora. 
La clienta es pot emprovar els vestits 
que calgui fins a trobar-ne un amb 
què diguin: “és aquest”. sense saber 
ben bé per què, saben que és aquell. 
I de vegades és l’últim que haurien 
escollit les núvies, perquè hi van amb 
idees preconcebudes que acaben sent 
equivocades. Quan surten, en general, 
indiquen a Maldiney que l’ha encertat.

MMC Núvies treballa amb tres dis-
senyadors: Raimon Bundó, Aire Barce-
lona de Rosa Clará i st Patrick de Pro-
novias. Alguns dels vestits només es 
poden ajustar, però d’altres es poden 
adaptar als gustos i necessitats de la 
núvia. es poden personalitzar: afegir 
o treure mànigues, posar-hi més o 
menys volants, el que sigui.

Un cop s’ha pres la decisió del ves-
tit, se’n farà un seguiment. es porta-
ran a terme les proves necessàries i, 
amb la col·laboració d’una modista de 
confiança, s’ajustarà i s’hi faran els 
retocs finals. A la botiga MMC Núvies 
també hi trobaràs els complements 
de qualitat: sabates, vels, joies, tocats 
i tot el que una núvia necessita pel seu 
gran dia. Igualment, s’assessora a les 
dames d’honor i se’ls pot fer el vestit 
a mida.

perfecte
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Sempre és necessari decorar 
l’espai on celebrarem una fes-
ta? Per què?

Sí que ho és i molt, sempre que  
busquem diferenciar-nos de la resta 
i oferir un valor afegit al nostre esde-
veniment. Sempre hem pensat que la 
diferència entre un acte i un altre és 
la decoració. A través de la decoració,  
endinses el convidat en el món que tu 
li vols mostrar, ja sigui marcant una 
tendència, una temàtica o una simple 
paleta de colors. La decoració fa que el 
teu esdeveniment sigui únic.

Quins elements són indispensables?
Depèn del tipus d’esdeveniment,  

però en general diríem que per sobre-
sortir de la resta hi hauríem de posar 

un seating vistós i diferent, un mun-
tatge de taula original i una barra de 
dolços per donar-li un punt de llum i 
de color. Partint d’aquestes tres coses, 
n’hi ha moltíssimes d’altres que ens 
permetran marcar la diferència.

S’han posat de moda les lletres ge-
gants per a bodes, què ens aporten? 
També les podem fer servir per a al-
tres festes familiars i socials?

Són un punt molt vistós per a un es-
deveniment, tenint en compte que ens 
omplen un espai d’una manera diver-
tida i original. Les podem posar a l’en-
trada de la cerimònia, com a fons de 
l’altar, durant l’aperitiu, com a punt 
de decoració, al ball, al fotoreclam… 
La veritat és que donen molt joc i es 

poden posar a tot tipus d’esdeveni-
ments, tan socials com per a  empre-
sa. Vesteixen de manera molt elegant 
qualsevol espai i casen amb molts es-
tils diferents. 

A la taula, si no hi ha flors no fa festa? 

Hi podem posar alguna altra cosa que 
no siguin flors?

És clar que sí, hi podem posar no-
més flors, flors combinades amb altres 
ítems o un altre tipus de centre no flo-
ral que jugui amb diferents elements. 
A més, tenim clients a qui no agraden 

Betwo neix de la col·laboració entre elisabet arajol, de Beth 
Events, i eva Morales, de Be Creative. El resultat és una deco-
ració d’espais única i perfecta per a cada esdeveniment, que 

marca la diferència en totes les celebracions. I, en la decoració 
d’un espai i d’una festa, no hi pot faltar el fet de vestir la taula de 
manera que cridi l’atenció dels convidats amb tots els detalls.

betwo

“La diferència 
entre un 
acte i un 
altre és La 
decoració” 

C. Bonaventura Riberaygua, 9, AD500 Andorra la Vella
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les flors i sempre ens demanen altres 
alternatives per decorar que no siguin 
florals.

Si hi posem uns plats ben cridaners, 
cal una altra decoració a la taula?

És molt important decorar les tau-
les. I fer muntatges diferents i ben vis-
tosos, perquè en aquell espai és on el 
nostre convidat passarà la major part 
del temps i podrà observar els detalls 
que hi posem. El secret és personalit-
zar al màxim la taula segons la paleta 
de colors de l’esdeveniment o de l’estil 
que hem triat conjuntament amb els 
clients per crear en el convidat l’efecte 
wow quan entri a la sala. Això ho po-
dem aconseguir amb el sotaplat, les 
copes de colors, els coberts diferents, 
les estovalles i els tovallons de colors, 
la cadira diferent… 

Hi ha moltes maneres de parar la tau-
la... Com podem escollir quines esto-
valles, quina vaixella, cristalleria, etc. 
s’ajusten millor a la nostra idea de 
festa?

La primera cosa que hem de fer és 
saber si el client té alguna temàtica 
pensada, quin estil li agrada i quina pa-
leta de colors vol. D’acord amb aques-
ta informació, nosaltres li passem 

diverses propostes per aconseguir un 
muntatge diferent i harmònic amb la 
resta de decoració de l’esdeveniment.

Hi ha detalls que marquen la diferèn-
cia.... Per exemple, no és el mateix un 
tros de cartolina amb el nom del con-
vidat per indicar on ha de seure que 
un detallet que serveixi per al mateix 
i, a sobre, sigui un record per al con-
vidat…

Sí, una peça pot tenir més d’una 
funció. Per exemple, amb els marca-
llocs ho fem. L’objectiu sempre és mar-
car la diferència seguint, sobretot,  el 
concepte triat. Tot ha de ser bonic però 
sobretot harmònic. Si podem fer que 
algun element tingui doble funcionali-
tat ho fem, però no és l’objectiu princi-
pal. Nosaltres ens encarreguem de ser 
originals, però sobretot que cada es-
deveniment tingui personalitat pròpia.

bETwo

“És important 
decorar les 
taules, ja que 
el convidat hi 
passarà la major 
part del temps”

entrevista a elisabet arajol i eva Morales
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L es flors acostumen a ser pre-
sents en tot tipus de celebraci-
ons, ja sigui en forma de regal o 

de decoració o, fins i tot, com un ele-
ment gairebé indispensable, com és el 
ram de la núvia en una boda. Les flors 
transmeten emocions i sentiments i, 
per això, normalment tenen un lloc 
destacat en les celebracions. A més, 
donen color, estil i perfumen un esde-
veniment.

Les flors emocionen a qui les rep, 
generen il·lusió. Per això, es convertei-
xen en un regal sovint perfecte. És difí-
cil equivocar-se regalant flors. A qui no 
li agrada rebre un bon ram? O encara 
que sigui una sola flor.

Es poden fer moltes coses amb les 
flors. Serveixen per donar la benvin-
guda, agraeixen l’esforç i, fins i tot, 
demanen perdó. Però, a més, també 
vesteixen un espai o una taula de ce-
lebració.

Hi ha flors de tot tipus: de naturals, 
de seques, de paper i d’aromàtiques. 
Totes són decoratives i totes comuni-
quen alguna cosa i, n’hi ha tantes i de 

tants colors, que sovint es fa difícil es-
collir quina flor és més adient per de-
corar les taules, perquè els familiars 
la llueixin a la solapa o per muntar un 
ram, especialment, el de núvia.

Les roses, per exemple, són una 
de les flors més conegudes i demana-
des, transmeten missatges d’amor, 
de passió i de bellesa. Però, segons el 
color, poden aportar algun missatge 
negatiu en un entorn festiu. Així, per 
exemple, es diu que les roses grogues 
transmeten amistat i alegria però, al-
hora, superstició i gelosia, fet que les 
fa poc recomanables per a bodes.

Una altra flor molt demanada per a 
casaments és l’orquídia. Elegant i so-
fisticada, simbolitza bellesa, sensuali-
tat i seducció, fet que la converteix en 
la flor ideal per a casaments nocturns 
o formals.

Diuen de les peònies que són la flor 
per excel·lència de les núvies. Perfuma-
da, romàntica i glamurosa, té un lloc 

les flors

flors per celebrar, 
flors per

Les flors són gairebé indis-
pensables en les celebra-
cions. Transmeten emo-
cions i sentiments, a més 
d’omplir de color i perfum 
l’espai.

per lluir un ram 
original, l’astilbe, 
que transmet 
esperança, serà 
l’escollida

comunicar

Fotografies
per la seva

Primera Comunió

Informació i reserves: +376 630 273
creativo@reinaldomarquez.com
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assegurat en el ram de la dona que es 
casa entre els mesos de maig i juliol. 
Si la cerimònia és entre el març i el no-
vembre i es vol lluir un ram diferent i 
original, la flor ideal serà l’astilbe, que 
transmet missatges d’esperança. 

Una flor bonica i elegant, però amb 
la qual cal anar molt amb compte, 

és la tulipa. La tulipa represen-
ta l’amor perfecte i etern, 

però si no s’utilitza en 
temporades de poca 
calor o en llocs amb 
aire condicionat, 
de seguida s’obre i 

perd la seva estètica. 
Una altra flor que sim-

bolitza l’amor etern és la 
paniculata, o vel de núvia, 

una flor senzilla i alhora ele-
gant que s’acostumava a utilit-

zar per omplir els rams de núvia. Avui, 
però, s’ha convertit en una flor desta-
cada, que pot anar sola al ram.

L’hortènsia, que al Japó significa  
camí al paradís, s’havia deixat d’utilit-
zar a l’occident durant força temps. 
Avui, però, simbolitza la 
valentia i la felicitat 
espiritual i, amb 
aquesta flor, es po-
den fer rams molt 
romàntics. Per la 
seva banda, les mar-
garides transporten a 
la infantesa i transmeten 
alegria.

Si el que es vol és perfu-
mar ben bé l’espai, res mi-
llor que el gessamí. Aques-
ta flor és símbol d’ordre, de 
bellesa i de puresa en l’amor, i 
combina molt bé amb altres flors, 
encara que també pot ser protago-
nista en solitari. Per a una boda més 
senzilla, però igualment aromàtica, la 
flor ideal és l’espígol o lavanda. Es diu 
de la seva aroma que és relaxant i fa 
molts anys que s’utilitza en bodes. A 
l’època victoriana, es deia que portava 
sort. Una altra virtut d’aquesta flor és 
la seva resistència a les altes tempe-
ratures i el fet que es pot assecar amb 

facilitat i, així, es pot conservar el ram 
de la boda per tota la vida.

Es pot escollir la que més agradi, 
amb l’única condició de tenir en comp-
te les possibles al·lèrgies, per evitar 
que la festa sigui un martiri per a al-
gun dels convidats.

les flors

L’aroma de 
l’espígol relaxa 
i diuen que 
aquesta flor 
porta sort

la qual cal anar molt amb compte, 
és la tulipa. La tulipa represen

ta l’amor perfecte i etern, 

Avui, però, simbolitza la 

espiritual i, amb 
aquesta flor, es po-
den fer rams molt 
romàntics. Per la 
seva banda, les mar-
garides transporten a 
la infantesa i transmeten 

Si el que es vol és perfu-
mar ben bé l’espai, res mi-
llor que el gessamí. Aques-
ta flor és símbol d’ordre, de 
bellesa i de puresa en l’amor, i 
combina molt bé amb altres flors, 
encara que també pot ser protago-
nista en solitari. Per a una boda més 
senzilla, però igualment aromàtica, la 
flor ideal és l’espígol o lavanda. Es diu 
de la seva aroma que és relaxant i fa 
molts anys que s’utilitza en bodes. A 
l’època victoriana, es deia que portava 
sort. Una altra virtut d’aquesta flor és 
la seva resistència a les altes tempe-
ratures i el fet que es pot assecar amb 
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