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PRÒLEG
Un “Sí, vull” a la carta

L

’edició de Tot Nuvis de l’any passat va esdevenir una celebració especial perquè el saló nupcial
de referència de les comarques gironines complia ni més ni menys que 25 anys. Ha passat un
quart de segle en que aquest esdeveniment s’ha anat reformulant i evolucionant amb el pas del
temps per satisfer totes les necessitats de les parelles que volen emprendre un nou viatge junts.

Enguany encara amb més motiu, tornem a activar aquesta fira amb totes les seves prestacions en un
moment clau pel que fa al número de casaments. Les últimes dades de l’Idescat confirmen que els
matrimonis han augmentat un 13% a la província de Girona els darrers sis anys. De fet, les comarques
del Gironès i el Baix Empordà han estat les zones que més enllaços han comptabilitzat aquest 2017
passat, la majoria, celebrats pel civil. Donat que Tot Nuvis pretén fer arribar productes i serveis a la gent
que es vol casar i aquest índex assenyala un creixement exponencial al nostre territori, estem parlant
d’una fira que continua conservant tot el seu sentit.
L’organització d’un casament mai ha estat una tasca fàcil: és un projecte de dos que acaba implicant a
molts i que simbolitza tot el que la parella espera trobar en el seu futur. Per això és necessari pensar i
planificar cada detall amb cura i il•lusió, i això requereix temps. Tot Nuvis vol facilitar tot aquest procés
a les parelles il•lusionades i per això posa a l’abast en un sol espai tots els requisits que es puguin necessitar; perquè en una sola visita una parella pugui trobar el lloc, el càtering, el vestit, el fotògraf o la
música i, d’una volada, dibuixar-se un casament a mida i 100% personalitzat.
Tot Nuvis encaixa amb tu és el lema d’aquest any, perquè peça a peça, puguis descobrir el meravellós
i únic puzle que serà la imatge final del teu dia més especial.

Coralí Cunyat, directora de la Fira de Girona
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UN SALÓ QUE PERMET ORGANITZAR EL TEU
CASAMENT AL TEU GUST
La celebració d’un casament o de qualsevol festivitat es compon d’un gran nombre de peces que cal anar encaixant per
donar forma a un dels dies més especials de la teva vida. Tot ha
de sortir tal com havies imaginat, i per això ens sentim satisfets
de poder oferir les mil i una possibilitats que els nuvis tenen al
seu abast per composar el seu collage de dia perfecte.
Aquesta coneguda fira que ja arriba als seus 26 anys de celebració, compleix amb l’únic objectiu de posar a l’abast del públic tots els serveis i productes necessaris per als preparatius
d’un casament, sigui del tipus que sigui. A més, les persones
que han d’organitzar un esdeveniment o assistir-hi també hi
trobaran un munt d’idees per al gran dia.
A Tot Nuvis hem procurat any rere any oferir totes les opcions
a través de múltiples expositors de moda, aliances, flors, decoració, pastissos, djs, balls, invitacions, càterings, restauració,
viatges i un llarg etcètera, tot per ajudar a milers de parelles a
trobar la seva inspiració.

UN “SÍ VULL” FET A MIDA
Perquè som conscients de la rellevància i l’emotivitat que
acompanyen un dia com aquest, a Tot Nuvis volem que les parelles rebin assessorament directe i entrin en contacte amb totes les opcions relacionades amb el viatge de noces, els vestits
de nuvis, les invitacions, la música, la fotografia, la decoració
floral, la llenceria, les aliances i els diferents serveis de restauració que ofereixen càterings, restaurants, hotels i pastisseries.
A més, connectem amb les noves tendències del do it yourself
i la immersió en les xarxes socials que tanta presència agafen
en qualsevol esdeveniment. Bodes 2.0 o tradicionals, civils o
religioses, veganes o amb food trucks, a la platja o la muntanya, íntimes o multitudinàries, amb drons o polaroids... les
opcions que es presenten són infinites i a la Fira les exposem
totes.
Tot Nuvis és l’espai on detectar possibilitats, alternatives i últimes tendències per dissenyar el casament que més s’adeqüi a
les necessitats de cadascú i a la seva manera de ser.

QUALSEVOL FESTA A L’ABAST
Un comiat de solter/a, un sopar de gala, l’aniversari dels 30,
el bateig del nouvingut, la comunió dels fills... organitzar un
esdeveniment d’aquest estil implica pensar en un munt de
factors: les fotografies, el menú, la música, la decoració... o els
mateixos vestits dels assistents.
A part dels serveis i productes dels expositors, el saló inclou
també desfilades amb les últimes tendències en roba de gala
a través de la participació de les diferents firmes expositores
del saló, així com presentacions de càterings i còctels per seleccionar els plats perfectes per a la teva festa.

ACTIVITADETSS DEL SALÓ
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ZONA D’EXPOSICIÓ
Més d’un centenar d’expositors especialitzats en el sector fan el seu desplegament de
propostes en 4.000 m2 d’exhibició. El recinte firal s’engalana per a l’ocasió perquè cada
expositor pugui lluir el millor de sí mateix a
través dels seus productes o de tot tipus de
mostres: de maquillatge, perruqueria, joieria,
tastos de begudes, avituallament de taules,
decoracions florals, il·luminació o música de
djs, entre d’altres.
Cada expositor disposa del seu espai per decorar al seu gust i per poder citar- se amb futurs clients i oferir-los els seus serveis.

fitxa

Edició: 26a
Dies: Del 30 de novembre al 2 de
desembre de 2018
Lloc: Palau de Fires de Girona
Horari: Divendres de 16 h a 20.30 h
Dissabte i diumenge d’11 h a 20.30 h
Entrada: 3 euros
Hashtag: #TotNuvis18
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L’EMPRESA COMALAT OSTENTA UNA HISTÒRIA CONSIDERABLE, JA QUE ES VA FUNDAR L’ANY 1884 PER JOAN COMALAT TEIXIDOR I LA SEVA DONA CARMEN MARTORELL. EN AQUELLA ÈPOCA
VENIEN ELS PANTALONS QUE ELLS MATEIXOS FABRICAVEN. AQUESTA EMPRESA HA ANAT PASSANT PER DIVERSES GENERACIONS DE
PARES I FILLS QUE HAN PERPETUAT EL NEGOCI FAMILIAR FINS AVUI
DIA, EN QUE SEGUEIXEN OFERINT ELS SEUS PRODUCTES DES DE
BANYOLES AMB L’ASSESSORAMENT D’UNA FAMÍLIA QUE PORTA LA
MODA A LA SANG.
En què ha de pensar un nuvi quan va a buscar el seu vestit de
casament?
Ha de pensar en que és el vestit més important de la seva vida per a
la nova etapa que comença. Ha de tenir en compte que s’ha de sentir
plenament identificat amb la peça de roba que s´està comprant i sentir-se còmode el dia del seu casament.
Quines són les noves tendències que arriben en roba de nuvi?
Actualment, la tendència es dirigeix cap a peces molt minimalistes,
presentant models simples i entallats.
Amb quins colors poden jugar els nuvis per vestir-se?
El color més de moda és el blau marí, encara que el color negre i el gris
el segueixen de ben a prop.
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La tendència
es dirigeix cap
a peces molt
minimalistes,
presentant models
simples i entallats
Els pares i acompanyants com solen anar?
Ells poden jugar amb un ventall més ampli de colors, ja que no
són els protagonistes principals d’aquell dia. Els pares acostumen a
comprar-se un vestit fosc jugant amb una camisa de colors clars i la
corbata de tons grisos o colors foscos.
I els padrins?
Els acompanyats més joves es decanten per americanes i pantalons molt entallats de colors blau marí o negre, amb camises slim i
corbates estretes, tot i que els llaços també estan guanyant terreny.
Què em pots dir dels complements?
Jo diria que el complement del nuvi és la part més important de la
vestimenta. No hi pot faltar l’armilla i la seva corbata o corbatela corresponent, semblant a una corbata, però més ample. També acostumen a portar bessons a les camises, ja que és un complement
que es llueix molt a taula.
I les sabates?
Acostumen a ser del mateix to que el vestit: negres o blau marí. El
cinturó amb acabat de xapa també és un complement important i,
últimament, també ens demanen elàstics.
Com us ho feu per orientar al client?
El client acostuma a venir amb unes idees fixes i nosaltres escoltem
el seu missatge, però moltes vegades acaben canviant la seva opinió després de veure la nostra exposició de vestits de nuvi.
Per últim, pots fer una valoració general de com veus el sector actualment?
El sector dels casaments ha patit un mica darrerament, però sembla
que la cosa està millorant de mica en mica. També cal assenyalar
que els casaments han anat canviant, són molt diferents als de fa
uns anys enrere. Els nuvis es cuiden molt dels detalls i solen preparar una festa magnífica i original, tot i que gastant un pel menys de
diners que abans.

“Cada vestit
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SARA GUIRAO I FAUST HERMIDA SÓN ELS PROPIETARIS DE LA RECENT FRANQUÍCIA QUE ES VA
OBRIR AL 2017 A GIRONA DE LA MARCA ROSA CLARÁ. BUSCAVEN UN BON NEGOCI PER INVERTIR
I VAN DETECTAR QUE AQUEST ERA UN PROJECTE AMB MOLTES POSSIBILITATS. DES QUE VAN OBRIR LES
PORTES, HAN ANAT CREIXENT I POSANT ESPECIAL ATENCIÓ I CURA A LES SEVES CLIENTES, FENT-LES SENTIR
ÚNIQUES QUAN VENEN A TRIAR EL SEU VESTIT IDEAL.

Què és el primer en què ha de pensar una núvia quan va a buscar el seu vestit de casament?
Que se senti guapa i còmoda. Pot semblar poc important, però si
aconseguim que aquests requisits es compleixin, la resta vindran tots
sols. Totes les núvies en algun moment s’han imaginat com els agradaria que fos el seu vestit, però fins que no se’n comencen a emprovar, no saben realment què és el que les pot afavorir més.
Quins són els dubtes i pors que sorgeixen normalment a les
núvies que us venen a veure?
Moltes núvies prefereixen veure els vestits de totes les botigues
abans de decidir-se per un, i això fa que es generin les pors. Nosaltres
pensem que cada vestit és per a una sola núvia, i aquesta s’adonarà
de si és el seu per un simple impuls: les farà sentir especials. Per sort,
els vestits es fan a mida per cada noia i totes les inseguretats desapareixen quan veuen que s’adapta perfectament a allò que estaven
buscant.
Quines són les noves tendències que arriben en vestits de núvia?
Des de fa uns 2 anys, els estils més demandats són tres: els denominats “vestits boho”, els vestits amb faldilles de tul i els vestits 2 en
1. Aquest últims estan formats per un vestit cenyit amb una faldilla
a sobre que permet tenir dos vestits en un, ja que es pot treure la
faldilla en el moment que es vulgui i aparèixer amb un vestit a sota
totalment diferent. Aquestes tendències segueixen amb força a la
nova col•lecció 2019 i cada any se’n fan noves versions.
I algun model més innovador?
Cada temporada hi ha vestits únics i trencadors que marquen la diferència i que no totes les núvies s’atreveixen a portar. Un d’ells és un
model de la col•lecció Rosa Clará Couture denominat Marin que consisteix en un vestit format per un “body” semi-transparent d’encaix
francès i pedreria amb un profund escot davanter i esquena totalment oberta, seguit d’una faldilla de tul Royal amb una obertura que
arriba fins a la cintura. Per tant, el que veiem al caminar és el “body” i
tota la cama al descobert.
Un altre dels vestits més espectaculars d’aquesta temporada és de la
col•lecció Rosa Clará Soft inspirat en els anys 20. Consisteix en un vestit sirena cenyit al cos amb escot davanter en forma de V i esquena
totalment descoberta brodat de pedreria fins a l’altura dels genolls,
amb la part final en forma de plomes.

Els talls amb més
acceptació són els de
corte princesa, els
denominats corte A i
els de sirena
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Quins són els estils que tenen més èxit pel que fa al tall i la
caiguda?
Els que acostumen a tenir més acceptació són els de corte princesa,
els denominats corte A i els de sirena. En el primer cas, parlem d’uns
dels estils més demanats perquè moltes núvies sempre s’han imaginat amb un cos estret i cenyit fins a la cintura i una faldilla voluminosa. Això fa que es dissimuli la zona dels malucs, quedant totalment
coberta per la faldilla i, a més, ofereix la comoditat d’una gran mobilitat a les cames.
En el segon cas, el patró del vestit consisteix en un tall en forma de
lletra A, és a dir, cenyit a la part del cos i que es va obrint progressivament des de l’altura de la cintura o els malucs acabant amb volum
a la part final de la faldilla. En aquests tipus de vestits, el que s’aconsegueix és crear una figura esvelta i estilitzada aconseguint l’efecte
d’un cos més allargat i prim.
Finalment, el de tall sirena ressalta la forma del cos de les núvies, ja
que va cenyit des del pit i la cintura acabant als malucs. És un dels
estils més sexys pel cos de la dona.

Totes les núvies s’han
imaginat com els
agradaria que fos el
seu vestit, però fins
que no se’n comencen
a emprovar, no saben
què és el que les pot
afavorir més
Què em pots dir dels complements?
Escollir els complements és gairebé tan important com l’elecció
del vestit. Donen molt de joc i són els elements que transmeten la
manera de ser de cada noia. Un dels complements als que hem de
donar més importància són les sabates. Rosa Clará ofereix una gran
varietat de sabates amb diferents tipus de taló pel que fa a l’altura i el
gruix i per a diferents ocasions, ja que cada vestit i tipus de casament
requereix un tipus de sabata diferent.
A més, durant l’any es fan una sèrie d’esdeveniments a la mateixa
botiga anomenats Total Look que consisteixen en crear el look sencer a les núvies des del pentinat, maquillatge, joies, sabates, etc.,
amb el vestit que creuen que podria ser finalment l’escollit. Aquesta és una eina que oferim a les nostres núvies per tal que puguin
veure de manera més real com seria el conjunt de tot el dia del seu
casament.

Com us ho feu per orientar a la núvia i aconsellar-la?
Les núvies són ateses per assessores d’imatge personal que les orienten segons la seva morfologia i necessitats. Fem una petita entrevista a les núvies per conèixer les seves preferències, què volen ressaltar del seu cos i què volen dissimular. A més, també és important
conèixer el tipus de casament i la seva temàtica per tal que el vestit i
els complements siguin adequats.
Què li recomanaríeu a una núvia que anés molt perduda i no
tingués la idea del seu vestit?
Venir amb la ment oberta per tal d’emprovar tots els estils de vestit
que hi ha. Això no significa emprovar tots els models de la botiga,
sinó emprovar un vestit de cada estil per tal de veure què és el que
més li afavoreix i agrada, i un cop tingui clar l’estil, profunditzar dins
d’aquest per trobar el seu vestit perfecte.

Els
complements
donen molt de
joc i són els
elements que
transmeten la
manera de ser
de cada noia

16

ESPAIS
Tot Nuvis

“Hi ha tants estils de casaments
com parelles al món”
EL CASTELL & HOTEL PERALADA ES VA OBRIR AL PÚBLIC L’ANY 1979, I NO VA SER FINS A L’ANY 1982 QUE S’HI VAN COMENÇAR A CELEBRAR ELS PRIMERS CASAMENTS. ESTEM PARLANT DE 40 ANYS EN QUÈ CENTENARS DE PARELLES HAN ORGANITZAT EL
DIA MÉS ESPECIAL DE LA SEVA VIDA EN UN EMPLAÇAMENT ÚNIC I FARCIT D’HISTÒRIA.

Explica’ns una mica els orígens del castell.
El Castell de Peralada data del segle XIV i des de llavors ha viscut diverses etapes. Va ser un convent del frares carmelites, després l’escola
d’arts i oficis pels nens del poble, també la casa dels comptes de Rocabertí i, finalment, l’any 1923 va ser adquirit per l’industrial català Miquel
Mateu i Pla i va instal•lar les seves col•leccions a l’antic convent. L’any
1979 es va inaugurar el Casino, l’únic del món que es troba dins d’un
castell, i tres anys després es va
celebrar el primer casament.
Què és el que aporta de particular el fet de casar-se al vostre espai?
Com hem dit, l’edificació data
del segle XIV, tota la finca té una
extensió de 8 hectàrees i dins
de la mateixa s’hi troben espais
ideals per celebrar la cerimònia
de casament, com l’Església del
Carme, la Biblioteca amb més de
100.000 volums i els Jardins Històrics d’estil francès. Això fa que
el casament pugui transcórrer en
el mateix espai sense desplaçaments, tant pels nuvis com pels
convidats.

Les tendències en casaments estan canviant, quines són
les noves corrents que heu detectat?
Una celebració tan especial es fa curta si només es viu un dia, així
que els nuvis volen allargar-la. La tendència cada cop més és reunir-se el dia abans amb els seus convidats i acomiadar-los un dia
més tard, així doncs els casaments són de divendres a diumenge.

Aquest espai
envoltat d’uns
jardins de llegenda
és el lloc ideal on
celebrar cerimònies
i banquets

Quins aspectes ha de tenir en compte una parella quan està
buscant el lloc ideal per casar-se?
Qualsevol parella que es decideix a donar-se el “sí, vull” desitja que el
seu casament sigui únic: un dia especial per recordar tota la vida. Per
aconseguir-ho, hi ha dos elements imprescindibles: trobar el lloc especial on celebrar-lo i comptar amb un equip de professionals que faci
realitat els seus anhels.
Com en el vostre cas?
Complim ambdós requisits. Aquest espai envoltat d’uns jardins de llegenda és el lloc ideal on celebrar cerimònies i banquets. Un castell ple
de racons amb encant i amb un equip d’event managers que ofereixen un tracte personalitzat durant tot el procés previ i el mateix dia del
casament, el que suposa una garantia d’èxit per a totes les parelles que
busquen fer del seu enllaç un dia recordat per tothom.

També hem vist que, cada cop
més, es busquen espais per fer
banquets exteriors, taules amb
diferents formes i mides, posar
foodtrucks durant l’aperitiu o
ball, etc. Però això només són
alguns exemples del que està
canviant, perquè hi ha tants estils de casaments com parelles
al món.
A part d’una magnífica ubicació, quins serveis o extres
oferiu a les parelles que es
casen amb vosaltres?

Peralada no és un lloc de pas, és
un destí. I això és una oportunitat pels nuvis i els convidats per
viure encara més intensament
la celebració. Més enllà d’altres
espais com són el Casino o la discoteca Cotton Club, llocs diferents per acabar la festa, els nuvis podran gaudir de la seva nit de
noces al recentment renovat Hotel Peralada Wine Spa & Golf 5*
i els seus convidats també gaudiran de descomptes especials. El
pla perfecte per allargar el casament.
Teniu cuina pròpia?
Sí, comptem amb cuina pròpia i gràcies als més de 40 anys d’experiència que ens acompanyen, l’oferta culinària del Castell de
Peralada és un dels pilars en totes les nostres celebracions. La
nostra excel•lent proposta gastronòmica es basa en una cuina
d’autor amb pinzellades tradicionals portades a l’actualitat de la
mà del nostre xef Jordi Plancheria. Tot això a través de la qualitat
dels productes de proximitat, del servei de sala i d’una magnífica
selecció de vins i caves Perelada.
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Quin seria el casament més peculiar que heu celebrat i per què?
Tots els casaments tenen la seva màgia, però el Castell ha vist moltes coses...
Des de casaments sorpresa per un dels contraents, casaments en dates assenyalades, casaments de diferents nacionalitats amb els seus rituals peculiars
com kimonos japonesos i, per suposat, casaments de personatges coneguts
del món de l’esport, la política, la música... etc.
Per últim, pots fer una valoració de com veus el sector actualment?
Els casaments s’han convertit en una gran festa on la imaginació dels nuvis és
l’únic límit i veure’ls la cara quan poden acomplir els seus desitjos és la millor
recompensa!

Una celebració tan especial
es fa curta si només es viu
un dia, així que els nuvis
volen allargar-la
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Blanes,
On comença
la Costa Brava
Blanes és inspiració,
és calma,
és desconnexió,
és descobrir...

www.blanescostabrava.cat
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“Ens agrada despullar els plats fins que
queda allò que és essencial, però sense
perdre la poesia”
FINA PUIGDEVALL ÉS LA XEF QUE REGENTA DES DEL MAIG DE 1990 EL RESTAURANT LES COLS D’OLOT, DEL QUE N’ÉS PROPIETÀRIA
I CUINERA, I QUE S’EMPLAÇA A LA MASIA ON VA NÉIXER. UNA TRADICIÓ CULINÀRIA D’ÈXIT AMB QUASI 30 ANYS DE RECORREGUT QUE FA
LES DELÍCIES DELS COMENSALS. ENTREM A LA SEVA CUINA PER VEURE COM ES CREA LA MÀGIA.

Estem parlant d’una cuina del
paisatge i l’estacionalitat, del
producte no viatjat
Com descriuries la cuina del Restaurant Les Cols?
La nostra cuina transmet molt amb pocs elements. Ens agrada despullar
els plats fins que queda allò que és essencial, però sense perdre la poesia. És una cuina sòbria però essencial; depurada, però generosa. Transmet sinceritat, equilibri, austeritat i naturalitat d’una manera autèntica i
emotiva, amb il·lusió, intuïció i sensibilitat.
I utilitzeu productes de km 0?
Sí, perquè estem parlant d’una cuina de paisatge i estacionalitat, del
producte no viatjat. Treballem amb producte de proximitat i de temporada. Busquem una cuina sostenible, en un món globalitzat cada dia
més mancat d’autenticitat.
Què creus que fa única la vostra cuina?
Les propostes que oferim estan arrelades a la terra i al paisatge que l’envolta. Per això hem començat una tasca d’investigació i recuperació de
l’horta tradicional de la comarca. Treballem amb una visió particular els
productes propis de la Garrotxa: el fajol, la patata de la Vall d’en Bas, el
blat de moro, l’aviram de pagès – ànecs i pollastres- els fesols de Santa
Pau, la ratafia, el tortell d’Olot, el porc i els embotits, la truita de riu salvatge, el cargol, el senglar, la tòfona, la castanya, el nap, els bolets, les
herbes i les flors.
Només de sentir-ho, se’m fa la boca aigua!
Volem reflectir el més íntim i familiar, però amb llenguatge d’avui. Ens
agrada l’enaltiment de productes humils; tenir la natura i el paisatge
com a font d’inspiració; reinterpretar i adaptar els productes de la terra
i del seu entorn; que la presentació jugui amb el buit o espai del plat
i també el contrast tradició/avantguarda.

Fotografia: Javier Luengo

I quin ambient és el que voleu transmetre a taula?
L’objectiu del restaurant és donar felicitat. Per això, donem molta importància al ritual i a que es gaudeixi de cadascun dels plaers que envolten
la taula: el luxe de la llum i del silenci, la importància del gest i la mirada,
la serenor i l’hospitalitat.
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Pel que fa als menús de casament, com treballeu amb
els nuvis?
Oferim una àmplia oferta gastronòmica. Des de la nostra experiència, proposem diverses possibilitats de menú, sempre
personalitzables en qualsevol dels aspectes que inclouen un
casament.
Algun dels plats més sol·licitats?
El filet de vedella de Girona és un dels productes amb més
demanda.
Heu estat més de 25 anys ostentant dues estrelles
Michelin, com us sentiu respecte aquest guardó?
Vàrem rebre la primera estrella Michelin el 2005, i la segona
el 2010. Sempre és un honor que ens reconeguin la feina i
la trajectòria. El treball és diari i la constància, la il·lusió i les
ganes d’aprendre cada dia en són el motor.
Què veniu a oferir a les parelles que visitin el saló Tot
Nuvis?
La nostra gastronomia se suma a la signatura de RCR arquitectes, Pritzker Prize 2017, i junts oferim una experiència de
somni per a la celebració d’un casament. L’equip del Restaurant Les Cols proposa una cuina de dues estrelles Michelin
que s’adequa als gustos i a les necessitats. Disposem de tres
espais diferents que, amb les seves característiques, responen als conceptes que identifiquen al projecte evocant
l’essencialitat de l’experiència.

La nostra cuina
transmet molt amb
pocs elements
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Localitza una
caleta privada
on ja s’hi celebrin
festes de tan en
quant i puguis
sol·licitar
els permisos
necessaris
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Des de
xancletes
de platja
a barrets
de palla o
collarets
de petxines
com a
regals pels
convidats
6. EL MOMENT DE L’ENTRADA
Si voleu que la vostra entrada sigui triomfal,
només heu d’aparèixer a la cala arribant en
un petit veler o en una llanxa motora i baixant directament a la sorra. Des d’allà us
rebran els convidats amb aplaudiments i
ben sorpresos i camineu junts fins a l’altar.
El muntatge de l’altar pot estar sobre una
plataforma de fusta mig cobert amb teles
blanques perquè quedi una mica recollit del
vent.

7. REGALS PELS CONVIDATS
Aquí és on us costarà triar entre els múltiples
detalls que podeu preparar per als vostres
convidats: des de xancletes de platja de colors fins a barrets de palla, ventalls, collarets
de petxines, mini potets de crema solar, mocadors pel cap... penseu en tot allò que feu
servir quan aneu a passar el dia a la platja!

8. LA SESSIÓ DE FOTOS
Independenment de l’hora de celebració
del casament, l’hora perfecte per fer-vos una
sessió de fotos espectaculars vora el mar ha
de ser el capvespre. Parleu amb el vostre fotògraf perquè us aconselli, però les millors
imatges les obtindreu amb una preciosa
posta de sol amb la remor de les onades de
fons.
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LA FORTALESA
Sant Julià de Ramis

L’EXPRESSIÓ D’UN SENTIMENT
L’antiga fortalesa militar o castell fortí de Sant Julià de Ramis, reconvertida ara en un nou projecte de gestió privada i empresarial, és una sinergia de cultura i turisme, museu i joies, gastronomia i hostaleria, art i esdeveniments, patrimoni i natura..., per tant, un nou recurs a l’oferta de
les comarques gironines. Tot el conjunt és d’un gran valor artístic patrimonial.

Àbac de Barcelona. Una cuina d’autor que ell
defineix com “evolutiva i inquieta, basada en
el producte i on té lloc tant la creativitat com
la tradició”.

La seva oferta proposa el D’Or Museum, museu de joieria i art, que aixopluga també un espai
per a casaments i esdeveniments especials, així com el Sants Metges Hotel, un allotjament
tipus hotel boutique de 15 habitacions i amb categoria de 5 estrelles, que ofereix un restaurant
gastronòmic que porta el segell i el reconeixement del xef Jordi Cruz i del grup hoteler català
Abac Group.

La cuina del restaurant A Tempo, ubicat dins
l’hotel, ofereix una experiència gastronòmica
amb un tast de textures culinàries que no
deixen indiferent. Un servei d’alta cuina per
clients de l’hotel així com clients no allotjats.
D’Or Museum aixopluga un servei de restaurant-cafeteria on la gastronomia local i els
productes de la terra en són la seva essència.
Una proposta interessant de menús diaris per
apropar tan el visitant del museu com la població local i els turistes de l’entorn. Una filosofia de cuina de territori per assaborir la passió del pagès, del productor i del cuiner. Un
servei de cuina de proximitat obert a tothom.

LA CÚPULA, L’ESPAI PER A FESTES I CASAMENTS
La Fortalesa reuneix unes condicions singulars per acollir actes corporatius, congressos, convencions, jornades, sopars de gala, reunions, presentacions de productes i tot tipus de casaments.
Dins del D’Or Museum destaca la Cúpula: una sala d’actes diàfana, espai d’una bellesa indiscutible i creativitat arquitectònica única, amb una coberta feta amb materials naturals. Una gran
sala de forma ovalada amb capacitat per a unes 300 o 400 persones. Per tant, un emplaçament
únic que integra arquitectura i natura on organitzar-hi un casament d’allò més especial.
El hall del museu disposa d’una enginyeria que permet, a la vegada, convertir-se en un espai
d’acollida i presentació. Diferents pantalles audiovisuals instal·lades ho faciliten, donant així uns
serveis personalitzats als nuvis.

OFERTA CULINÀRIA
L’excel·lència en els detalls, la reconeguda experiència en cuina gurmet, així com una acurada
hospitalitat en el servei, formen el segell de distinció de la proposta gastronòmica de La Fortalesa. Els dos restaurants, així com l’hotel de 5 estrelles, tenen la garantia i la marca del grup català hoteler ABaC Group i el segell del xef executiu Jordi Cruz, 3 estrelles Michelin en el restaurat

La vista panoràmica 360º del nostre restaurant és també un valor afegit per entendre la
Costa Brava i els Pirineus que són els millors
atributs naturals de les comarques gironines.
Estar ubicats a un moment de la bonica ciutat medieval Girona, capital de la comarca del
Gironès, i a mitja hora de la Costa Brava, ens
donen un atractiu més i un segell de confiança a la nostra identitat i als productes frescos i
de temporada del nostre territori.
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JORDI CRUZ: EL DIRECTOR GASTRONÒMIC EXECUTIU
Nascut a Manresa (Barcelona) l’any 1978 va realitzar els seus estudis
de cuina a l’Escola Superior d’Hostaleria, Joviat, de la mateixa ciutat. Als 14 anys va començar a treballar al restaurant Estany Clar de
Cercs (Barcelona), establiment on va rebre la seva primera estrella
Michelin al novembre de 2004, convertint-se als seus 24 anys en el
xef més jove del nostre país i el segon del món en rebre aquesta distinció. Des d’aquell moment, es va convertir en una ferma promesa
dins el panorama culinari espanyol.
Abans d’això, ja havia guanyat diversos premis entre els que destaquem el “Campeonato de España para Jóvenes Chefs”, que va obtenir a San Sebastià l’any 2002; el “Premio Internacional de Cocina con
Aceite de Oliva de Jaén, Paraíso Interior” aconseguit l’any 2003 dins
el marc de “Lo Mejor de la Gastronomía”, també a San Sebastià; o
el premi del “Campeonato de España para Jóvenes Valores, Ciudad
de Marbella”, també guanyat al 2003. L’any 2006 es va proclamar
campió de la primera edició de “Concurso Cocinero del Año” (CCA),
i a l’any 2013 va ser guardonat com a “Chef de l’Avenir 2013 per
l’Académie Internationale de la Gastronomie”.
Al maig de 2010, s’incorpora a l’equip directiu de l’ABaC Restaurant
& Hotel, tota una joia gastronòmica i un dels llocs més exclusius de
la ciutat, que ha estat guardonat com a Millor Restaurant de Catalunya 2011 per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i on ha aconseguit 3*** de la prestigiosa Guia Michelin, 2** des de l’edició 2012
fins al novembre 2017 quan obté la 3a*** Michelin. Al juny de 2012,
va obrir Ten’s Tapes Restaurant al barri del Born de Barcelona, que
ofereix tapes i “platillos” que segueixen la filosofia d’ABaC Restaurant.
Actualment, és jurat al programa Master Chef de La 1 i és el director
gastronòmic executiu de la cuina de La Fortalesa.
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“Cada parella té el seu propi relat, i
les nostres aliances guarden la màgia
d’aquestes històries”
LA BOTIGA-TALLER SANDRA ROURA S’ESTABLEIX A PERALADA L’ANY 2004 I NEIX DE LA NECESSITAT D’OFERIR JOIES ÚNIQUES
I PERSONALITZADES PER UN PÚBLIC MAJORITÀRIAMENT DE LA COMARCA DE L’ALT EMPORDÀ, QUE NO TROBA AQUEST TIPUS DE
JOIERIA EN AQUESTA ZONA. LA SANDRA ENS EXPLICA QUE L’EVOLUCIÓ DEL SEU NEGOCI AL LLARG D’AQUESTS ANYS HA ESTAT CONDICIONADA PER UNA SÈRIE DE FACTORS EXTERNS, COM LA CRISI ECONÒMICA O EL PREU DELS MATERIALS NOBLES, QUE ELS HAN OBLIGAT A
EVOLUCIONAR I A MODERNITZAR EL SEU PRODUCTE. ANEM A DESCOBRIR COM HO HAN FET!

En què han de pensar els nuvis quan van
a buscar les aliances perfectes?
La parella ha de tenir present que una aliança és per tota la vida, que se l’han de sentir
seva i que representa la unió i el respecte cap
a la seva parella. Per tant, quan els nuvis dissenyen les seves aliances, aquests volen que
siguin especials i úniques.
Què fa que la teva feina es distingeixi de
la dels demés?
La nostra filosofia és que els nostres clients se

sentin satisfets amb les seves joies. El tracte
personal i la nostra professionalitat fa que els
clients se sentin convençuts a l’hora de dissenyar les seves aliances, que seran úniques i
exclusives, perquè les personalitzem al detall.
Quines són les noves tendències que arriben en el disseny d’aliances?
De tendències n’hi ha moltes, tot i que últimament tornen les formes més clàssiques i
minimalistes, nosaltres ens especialitzem en
fer un tipus d’aliança més personal.

Quins colors o materials són els que tenen més èxit?
Els colors d’or groc, or blanc o or rosa.
Encara es porten les peces de joieria en
aliances, com brillants, diamants... etc?
Sí, són un clàssic i sempre formaran part de la
joieria de noces.
I les inscripcions?
També solen ser les clàssiques, com ara la
data i els noms, però també hi ha parelles
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La parella ha de t
tota la vida, que se enir present que una aliança és
la unió i el respecte l’han de sentir seva i que repr per
esenta
cap a la seva parel
la
que deixen volar la seva imaginació perquè no
hem d’oblidar que, al cap i a la fi, es tracta de la seva
història.
Totes les aliances tenen la seva història?
Sí, perquè és la base de cada aliança. Cada parella
té el seu propi relat, i les nostres aliances guarden
la màgia d’aquestes històries (records, sentiments,
llocs...).
Algun encàrrec que recordis particularment
per ser difícil, curiós, graciós...?
Totes i cadascuna de les aliances que hem fet les recordem amb especial afecte, perquè totes elles ens
han tocat al cor. I sí, és clar que n’hi ha de curioses i
difícils, però totes i cadascuna d’aquestes anècdotes queden gelosament guardades al nostre taller.
És cosa dels nuvis que les desvetllin!
Per últim, pots fer una valoració general de
com veus el sector actualment?
És un sector molt competitiu. Avui en dia vivim en
un món globalitzat i això comporta que qualsevol
persona pugui comprar via online qualsevol objecte arreu del món, i la joieria no n’és una excepció.
Per tant, la clau per sobreviure en aquest mercat és
la innovació constant i el bon posicionament.
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DISFRESSES I FOTOMATÓN
Voleu que els vostres convidats tinguin un record únic i original del vostre casament, més
enllà de la foto de postal? Us recomanem que
llogueu una màquina de fotomatón i compreu
múltiples articles de disfresses perquè la gent
se’ls posi i es faci fotos instantànies ben còmiques Hi ha moltes empreses de fotògrafs que ja
ofereixen aquets servei, només us heu d’ocupar
de comprar complements estrafolaris com barrets gegants, ulleres de mil colors, bigotis, màscares... qualsevol cosa servirà! Els vostres amics
i família s’ho passaran genial fent-se les fotos i
s’enduran una còpia a casa mentre l’altra us la
quedeu de record!

de recent casats. Els fotògrafs faran unes fotos
espectaculars, i si hi afegiu alguns focs artificials
en forma de fonts o dels que fan dibuixos al cel,
creareu moments màgics per a tothom.

UNA BARRA DE GELATS
Les barres de mojitos, pastissos o llaminadures
ja estan molt vistes... si es preveuen temperatures altes, el que heu de posar és una barra de
gelats! Procureu que hi hagi variació de sabors
i també toppings de tot tipus perquè cadascú
es pugui fer el gelat al seu gust, repetiran segur
per provar-los tots! Sens dubte, la manera més
refrescant de fer passar la calor!

PETARDS I BENGALES

GIMCANA PER TROBAR LLOC

Sorprendreu gratament als vostres convidats si
el casament és de nit i, a una hora determinada, repartiu bengales i l’organitzador/a demana
que us facin un passadís de llums per la parella

Voleu fer jugar als convidats? Res millor que un
trencaclosques en forma de petita gimcana
perquè hagin de desxifrar les pistes que els conduiran al lloc on s’han d’asseure pel banquet.

Podeu amagar les targetes en diferents punt del
jardí i preparar pistes personalitzades per a cadascun dels convidats segons els seus gustos o
la seva personalitat. Porta feina, però recordaran
les molèsties que us heu pres per fer-los partícips de la festa i riuran mirant de trobar el seu
seient.

INFLABLES AL JARDÍ
Traieu al nen que portem a dins amb un muntatge de matalassos inflables al jardí! Us podeu
fer fotos de recent casats divertidíssimes saltant
en els inflables amb els vostres vestits i després
grans i petits s’ho passaran pipa fent el mateix
i emportant-se un record irrepetible. Les fotos
que surtin seran úniques! Però aviseu que cal
fer-les abans del banquet per evitar accidents!

KARAOKE
Riallades i balls assegurats si després del ban-

quet munteu una sessió de karaoke amb
un llistat de cançons personalitzades
perquè els convidats surtin a mostrar el
seu talent a dalt de l’escenari. No importa
desafinar, l’important és participar! L’estona
entretinguda estarà més que assegurada.

UN VIATGE EN GLOBUS
AEROSTÀTIC
Aquesta idea depèn exclusivament del
vostre pressupost. Hi ha empreses que
permeten llogar petits globus aerostàtics
que lliguen al terra de manera que ofereixen viatges curts als passatgers només pujant i baixant perquè la gent pugui apropar-se als núvols. Si el fotògraf no té por de
les altures, les fotos dels convidats des de la
cistella poden ser espectaculars!
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una Boda
Fotografia: Érase una vez
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“L’extravagància és la tendència: els
espectacles, focs artificials i acròbates
són els nous elements indispensables”
a Photo
Fotografia: Alejandra Loiz

CREATIVE&LOVE ÉS UNA EMPRESA NASCUDA A LA COSTA BRAVA AL 2014 AMB MOLTA IL•LUSIÓ I GANES DE FER LES COSES BÉ
EN EL SECTOR DELS WEDDING PLANNERS I PODER OFERIR AQUEST
SERVEI DE FORMA ESPECIALITZADA EN LA ZONA DE L’EMPORDÀ I LA
COSTA BRAVA. L’IMMA CURRIUS TÉ MOLTS ANYS D’EXPERIÈNCIA ORGANITZANT CASAMENTS, I ÉS PER AIXÒ QUE VOLEM QUE ENS ACLAREIXI EN QUÈ CONSISTEIX LA SEVA PROFESSIÓ.
Defineix-me amb poques línies què és un wedding planner.
És un professional del sector que s’encarrega d’organitzar i planificar des
de zero fins el dia del casament tot allò que estigui relacionat amb el
gran dia dels nuvis. Vetlla perquè la parella aconsegueixi els millors proveïdors, que la decoració brilli i que el dia de l’enllaç tot funcioni sense
imprevistos, de manera que no hagin de preocupar-se de res més que
de gaudir.

Fotografia: Cassú
Retratista

D’on va sorgir la idea de dedicar-te a organitzar casaments?
Sóc diplomada en Turisme i havia treballat sempre en departaments de
comercialització de diferents hotels de la Costa Brava, fins que a l’Hostal
Spa Empúries em van donar l’oportunitat de ser la responsable del departament de banquets i casaments. En aquell moment vaig veure que
m’apassionava aquesta feina, el tracte amb el client, la producció d’esdeveniments i la coordinació del dia. El tipus de client que més tractava
era l’estranger, i això em va ajudar a descobrir que hi havia un nínxol de
mercat molt important a la nostra zona, ja que som un referent per a
molta gent d’arreu del món que ve únicament a casar-se aquí.
En què han de pensar uns nuvis quan comencen a planificar el
seu casament?
Sobretot en el seu pressupost, i en fer-se una llista de prioritats per poder dur a terme tot el que han somiat pel seu gran dia.
Les noves tendències en casaments estan canviant molt, quines
són les que s’acosten?
Els casaments que vindran buscaran sorprendre als convidats amb música, llums i posades en escena: els denominats casaments show. L’extravagància és la tendència. Els casaments handmade, rústics i vintage
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Fotografia: Cassú Retratista

són uns clàssics, però els espectacles, focs
artificials i acròbates són els nous elements
indispensables. També és important seguir
un mateix fil conductor, des de l’inici amb les
invitacions fins al final del casament.
Què és el que acostuma a preocupar més
als nuvis?
Sempre és el clima. Tots pateixen per la pluja
o el vent i quin serà el pla B. Cada vegada més,
els casaments es celebren a l’aire lliure o en espais que no disposen de sales o ambients suficientment grans per a celebrar-hi banquets.
Això porta a moltes parelles a arriscar-se fins la
setmana abans, quan han de llogar una carpa a
última hora a causande la meteorologia.
Quina és la vostra filosofia?
La nostra filosofia és la de treballar com al
Regne Unit o als Estats Units, on els wedding
planners no són comissionistes i vetllen pels
interessos dels seus clients. Els nostres únics
ingressos són els honoraris que ens paguen
els nostres clients i no acceptem comissions,
aquest fet és molt important a l’hora de reco-

manar i poder trobar el proveïdor perfecte per
a cada parella de nuvis.
Com fas l’assessorament als teus clients?
Des de tot l’equip intentem, abans de res, escoltar molt les seves idees: saber què volen,
què s’imaginen i tenir unes premisses molt
clares pel que fa a l’espai. Hi ha nuvis que valoren molt casar-se en un lloc espectacular i que
la gastronomia no sigui un punt tan fort, i d’altres que, per contra, volen un dj i un espectacle
de llums i sorpreses durant la festa per sorprendre a tothom sense donar massa importància
a la resta.
Alguna feina que recordis particularment
difícil?
En una ocasió, vam celebrar un casament en
una illa privada. La complexitat d’aquell casament va ser molt dura. Tots els convidats havien d’arribar en barques al lloc del casament,
inclús tots els proveïdors havien de traslladar
els materials, decoracions, taules, etc, a través
d’una plataforma arrossegada per una Zodiac
i l’extensió de l’illa era molt gran.

Per què recomanaries a una parella que
contractés els serveis d’un wedding
planner?
Perquè els casaments han evolucionat moltíssim i sempre és bo en qualsevol camp
deixar-te assessorar per un professional
del sector per garantir l’èxit. La tecnologia
i les tendències evolucionen molt ràpid, i
és difícil estar al dia de tot. Tenir a algú que
t’acompanya, et guia i et cuida per preparar el dia més important de la teva vida és
essencial.
Per últim, pots fer una valoració general de com veus el sector actualment?
Cada vegada els nuvis valoren més la figura
del wedding planner. Encara queda molta
feina per fer perquè hi ha molt d’intrusisme, però els nuvis que proven l’experiència amb professionals no se’n penedeixen;
saben que és una aposta i un benefici a la
llarga contractar aquest servei. Pensem i
esperem que arribi el dia en que totes les
parelles vegin necessari contractar aquesta
figura.

Fotografia: Laura Chacon

Un wedding
planner vetlla
perquè la parella
aconsegueixi
els millors
proveïdors, que
la decoració
brilli i que el dia
de l’enllaç tot
funcioni sense
imprevistos

Fotografia: Carla Aymat
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Limusinas Barcelona volem que el vostre casament sigui el més personalitzat possible, per això oferim disposició per hores segons les vostres necessitats i sempre des
d’un tracte proper i plantejant un pressupost sense cap compromís. Us ajudem a organitzar el dia del vostre casament gràcies a l’experiència que ens avala.

En les nostres limusines hi poden anar fins a 8 passatgers, per tant, els nuvis poden anar acompanyats dels seus familiars i amics més propers. Per a l’ocasió, guarnim la limusina amb una decoració floral nupcial. Per millorar l’experiència, incloem un minibar complet amb cava, refrescs
i snacks de cortesia.
Realitzem tan el trasllat del nuvi com el de la núvia per separat, amb els seus familiars, padrins i
dames d’honor, i els acompanyem fins a la cerimònia, ja sigui a l’església, al jutjat o al mateix restaurant. A més, us portem també durant el reportatge fotogràfic, on el fotògraf podrà immortalitzar-vos amb la limusina el dia del vostre enllaç. També oferim l’opció de recollida després del
banquet per acompanyar-vos fins a casa, l’hotel o l’aeroport.
Com a novetat, hem incorporat a la nostra flota un Limobus 22pax amb discoteca interior, tant
luxosa i moderna com la limusina, on els convidats podran gaudir de música i beguda mentre
els portem i recollim del banquet. D’aquesta manera, segur que ningú oblidarà mai el dia del
vostre casament.
Per nosaltres, la professionalitat i familiaritat és molt important, així com la puntualitat i els detalls, perquè no oblideu aquesta vivència única amb nosaltres. Per qualsevol consulta, ens encantarà rebre la vostra trucada al 622 840 202 o els vostres correus a info@limusinasgirona.com.
Viu el teu casament sobre rodes i a tot luxe!
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separaicm català per
el règ defecte

JA FA GAIREBÉ 50 ANYS QUE EN JOSEP TULSÀ VALENTÍ, ADVOCAT
DE FAMÍLIA DE REFERÈNCIA A GIRONA, VA OBRIR EL SEU DESPATX.
MIG SEGLE DESPRÉS, EN RAMON QUINTANO RUIZ, UN DELS ADVOCATS
DEL DESPATX TULSÀ & QUINTANO, VE A TOT NUVIS A PARLAR D’UNA DE
LES FUNCIONS QUE DUEN A TERME ELS ADVOCATS DE FAMÍLIA: L’ASSESSORAMENT SOBRE ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS.
Què són exactament els capítols matrimonials?
Es tracta d’un instrument jurídic en el que els esposos poden pactar moltes
qüestions en relació al seu matrimoni. El matrimoni és un contracte que, en
molts aspectes, pots fer i ordenar al teu gust.
És una pràctica recent?
No. Era una tradició molt arrelada en la pagesia catalana, que els empraven
amb molta freqüència. Servien per prevenir que les terres i propietats de la
família canviessin de mans o es disgreguessin. Ara, però, es fan més per altres
motius: per determinar el règim econòmic matrimonial i per preveure les
conseqüències d’un trencament.
Té a veure amb allò dels béns separats i els béns compartits?
En part sí. En el règim econòmic matrimonial de separació de béns, cada
membre de la parella és propietari de tot el que ja era seu i de tot el que adquireixi i, en el règim de guanys, des de que et cases, tot és de tots dos. El de
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separació de béns és el règim català per defecte, en canvi, el que s’aplica
per defecte a Espanya és el de guanys, que dificulta més una separació.
I no s’han de fer tràmits pel mig?
El Codi Civil de Catalunya estableix que, en cas que no s’hagin atorgat
capítols matrimonials, el règim econòmic del matrimoni, tant si se
celebra de forma civil com de forma religiosa, és el de separació de
béns. Quan es tracta de dos catalans que viuen i es casen a Catalunya, s’aplica la normativa catalana, però si, per exemple, un català i
una madrilenya viuen i es casen a Madrid, el règim del seu matrimoni
seria el de guanys. Si volguessin que el règim matrimonial fos el de
separació, haurien de fer capítols; que també es poden fer una vegada casats.
Aleshores, quin és el perfil de parella que prepara capítols matrimonials?
Encara que tots els matrimonis poden fer-los, s’aconsellen especialment
en 3 tipus de parelles. En primer lloc, a segons o posteriors matrimonis
en els que un o els dos cònjuges han patit un ruptura traumàtica o matrimonis que formaran famílies reconstituïdes en el que els dos cònjuges
tenen fills d’anteriors relacions. En aquest tipus de capítols, es tractarà de
deixar clar què passarà si et tornessin a divorciar. Això no és fa perquè hi
hagi una manca de confiança o d’amor, es fa per a evitar conflictes futurs
en relació als fills o a les propietats.
En segon lloc, es recomanen a matrimonis en els que existeix un element
internacional. Són aquells matrimonis formats, per exemple, per una ca-

talana i un britànic. Aquestes núpcies són cada vegada més freqüents
a casa nostra i els capítols matrimonials són molt útils per evitar que es
generin dubtes sobre quina de les dues legislacions s’aplicaria.
I el tercer tipus?
Aquells matrimonis en els que, com a mínim, un dels cònjuges té un important patrimoni previ que es pot anar incrementant.
I què es el que es pot pactar?
Es poden convenir pactes successoris, fer donacions i establir les estipulacions i els pactes lícits que es considerin convenients. A nivell personal,
es pot pactar des de la distribució de les tasques de la llar fins als efectes
d’un possible divorci. T’explico un cas famós: els reis d’Espanya van signar
uns capítols matrimonials segons els quals, si un dia se separessin, la reina
Letizia no tindria la guarda de les seves filles; la tindria el rei. Cas que fos
així i es divorciessin, aquest pacte l’hauria de revisar un jutge.
I això que es veu a les pel•lícules americanes en que si un dels dos
cònjuges és infidel, l’altre es queda amb tot?
Des de 2005 no cal acreditar cap causa de divorci a Espanya. El divorci
és incausat: només han d’haver passat 3 mesos des de la celebració del
matrimoni, i, en alguns casos, ni això, sense haver de justificar res de res.
Per què veniu al saló Tot Nuvis?
Perquè tenim ganes d’explicar que els capítols matrimonials, que tenen
un cost econòmic relativament baix, són un document molt útil de previsió; i que, fins i tot, poden ajudar a evitar un divorci.
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5 hotels espectaculars
per la vostra Lluna de Mel
PEL VOSTRE GRAN VIATGE NO US INTERESSA TANT UNA GRAN RUTA COM GAUDIR DE LA COMPANYIA DE L’UN I DE L’ALTRE CREANT
ELS MÀXIMS MOMENTS D’INTIMITAT POSSIBLE I VIVINT UNA EXPERIÈNCIA QUE RECORDAREU TOTA LA VIDA... SI AQUESTA ÉS LA
IMATGE QUE TENIU EN MENT, US RECOMANEM TRIAR UN ALLOTJAMENT QUE US TRASLLADI A UN ALTRE UNIVERS ON NOMÉS ESTIGUEU VOSALTRES DOS SOLS.
AQUÍ US DEIXEM 5 EXEMPLES D’HOTELS EXTREMADAMENT ORIGINALS QUE US FARAN SENTIR COM LES ÚNIQUES PERSONES DEL PLANETA I EN
PLENA NATURA!

HOTEL KAKSLAUTTANEN,
FINLÀNDIA: DORMINT ENMIG
DE LA TUNDRA

Situat en un lloc tan remot com la Lapònia
finlandesa es troba l’Hotel Kakslauttanen, un
complex de cabanes amb saunes incorporades al bell mig de la neu. Les habitacions són
iglús amb totes les comoditats i sostres de vidre que permeten gaudir d’un fenomen únic
al món: les aurores boreals. També s’organitzen
excursions amb trineus de rens, motos de neu
i a cavall per descobrir els paratges de la zona
i fer una immersió completa en aquest indret
que, lluny de semblar fred i desolat, crea un ambient romàntic ideal per a una parella de recent
casats.

MANTA RESORT, TANZANIA: RESPIRAR ENTRE ELS PEIXOS
T’imagines com seria dormir en una habitació
sota el mar? Al Manta Resort de Tanzania és
possible! Aquest hotel, situat a l’illa de Pemba a
l’arxipèlag de Zanzíbar, disposa de plataformes
aquàtiques sota les quals s’amaguen habitacions submergides a quatre metres sota el mar.
La part exterior és una plataforma de fusta amb
una sala d’estar, un bany i un porxo amb sofàs,
a més d’unes escales que condueixen a una
terrassa on prendre el sol o contemplar les estrelles. El pis de sota és la part submergida, on
es troba el dormitori amb parets de vidre que
permeten observar a totes hores la vida aquàtica de l’oceà Índic amb espècies úniques.
L’hotel ideal pels amants del submarinisme!

HOTEL HANGING GARDENS, INDONESIA:
ESMORZANT AL COR DE LA SELVA
Al cor de Bali es troba el poble d’Ubud, on es situa l’hotel
Hanging Gardens, just davant d’un gran temple al bell mig
de la jungla i amb vistes al riu Ayung. Les habitacions en forma de vila balinesa tradicional tenen totes piscina privada i
una gran terrassa amb vistes panoràmiques a la selva, a més
de serveis de massatges i tractaments d’spa incorporats
mentre es contempla la frondositat dels arbres. Al voltant
de l’hotel és fàcil trobar-se amb micos i altres espècies autòctones, i per moure’t ples voltants, hi ha funiculars a disposició dels clients que estan sempre en funcionament.

LADERA RESORT, EL CARIB:
BANYAR-SE ENTRE VOLCANS
El Ladera Resort està situat a Santa Lucía, un petit estat insular situat al Carib, amb espectaculars vistes sobre el mar i les
muntanyes volcàniques Piton que són Patrimoni de la Humanitat. Tot l’entorn de l’hotel està construït de fusta i materials
naturals i disposa de suites a l’aire lliure amb elements de pedra,
rajoles, terres de fusta massissa i mobles exclusius tallats en el
complex. Cada suite presenta un estil tropical luxós i ecològic i
compta amb piscines privades d’aigua freda o climatitzades i un
kit especial amb prismàtics i mapes visuals per no perdre detall
del paisatge.

HOTEL CAMBRIAN, SUISSA:
AIGÜES TERMALS AL PIC DE LES
MUNTANYES
Adelboden és un poble de somni als Alps Suïssos i amb impressionants vistes a les muntanyes
en totes les direccions. L’hotel Cambrian és un
lloc ideal per a persones que necessiten unes vacances relaxades, on gaudir de piscines climatitzades, esquí de fons i contemplar boscos verges
i pastures cobertes de neu. Les habitacions són
molt àmplies i còmodes, amb una decoració elegant i precioses vistes a la vall i als paratges alpins.
L’hotel també compta amb zona de spa de 700
m² i piscina climatitzada a l’aire lliure amb vistes a
les muntanyes.
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ACTIVITATS

DIVENDRES 30 DE NOVEMBRE
16h
17h

Obertura del saló
Inauguració oficial

DISSABTE 1 DE DESEMBRE
11:30h	Concurs Ram a l’Aire. Participa i intenta tirar el més lluny possible el
ram de flors! Les futures núvies participants poden guanyar un val de
100€ en fotografia.
12h	
Tendències i protocol en els casaments. Modernitat i tradició.
Laura Rusiñol, Planner & Designer.
13h
´Tendències nupcials per a núvies. La importància del vestit i
del sentiment que s’ha de tenir cap a ell. Sandra Jordà, Wedding
Center.
17h
Demostracions de ball a càrrec de l’Escola Sibiem.
18h
Desfilades de moda nupcial i festa.
19:30h	Curset de ball a càrrec de l’Escola Sibiem. Parelles inscriviu-vos
enviant un email a info@firagirona.com

DIUMENGE 2 DE DESEMBRE
12h
Desfilades de moda nupcial i festa.
13:30h	Preparació de la teva pell abans del maquillatge. Naiara, Centre
18h

de Bellesa.
Desfilades de moda nupcial i festa.

*Totes les activitats tindran lloc a la zona de les desfilades.

CO L •L A B O R E N E N L E S D E S F I L A D E S
BLONDA - CORREDERA NÚVIES - FLORS DE VICI - FLOW CREACIONS - FORTIÀ PERRUQUERS
NAIARA CENTRE DE BELLESA - ODETTE SPOSI - ONIX GRAN VIA - SINOVIAS
SPECIAL NOVIAS PALAMÓS - SANDRA JORDÀ WEDDING CENTER
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ADAARTOLOT & EXCELLENCEFILMS
Stand:164
MULLERAS, 36 | 17800
OLOT
872-26 61 06
angel@adaartolot.com
www.adaartolot.com
ADG EDICIONES, SL
Stand:162
CASANOVA, 209
08021
BARCELONA
93-201 12 16
msalichs@webnovias.com
www.webnovias.com
ANDREU DOZ PHOTOGRAPHY
Stand:156
RAMBLA DE L’11 DE SETEMBRE, 66-64
08030
BARCELONA
688 919 854
photography@andreudoz.com
www.andreudozphotography.com
ARTS GRÀFIQUES JUPER
Stand:114
SÈQUIA, 22 | 17001
GIRONA
972-21 28 45
info@detallesjuper.com
www.detallesjuper.com
AUTOBUSOS SAGALÉS
Stand:134
PLAÇA TETUÁN, 30
08010
BARCELONA
93-579 89 00
comercial@sagales.com
www.sagales.com
BALNEARI TERMES ORION, SL
Stand:165
VEÏNAT DE VALL, S/N | 17430
SANTA COLOMA DE FARNERS
972-84 00 65
info@termesorion.cat
www.termesorion.cat
ByLAU EVENTS & DECOR
Stand:123 | 17500
RIPOLL
662 129 489
hola@eventsbylau.com
www.eventsbylau.com
CALA GRAN - EL TRULL
Stand:173
PLAÇA NACIONS UNIDES, 1 - URB.CALA
CANYELLES | 17310
LLORET DE MAR
972-36 49 28
info@eltrull.com
www.eltrull.com

CAN 60 FOTÓGRAFS
D’OLOT FOTO-VIDEO
Stand:177
PG. BARCELONA, 2 (PLAÇA CATALUNYA)
| 17800
OLOT
972-27 29 58
info@fotocan60.net
www.fotocan60.net
CAN GUINÓ EVENTS
Stand:114
VEÍNAT DE ST. LLORENÇ, 3 | 17240
LLAGOSTERA
687 711 299
info@canguino.com
www.canguino.com
CARPES COSTA BRAVA
Stand: 176
17200 PALAFRUGELL
637-45 94 87
info@carpescostabrava.com
www.carpescostabrava.com

COMALAT HOME - BANYOLES
Stand:124
C /MAJOR, 17 | 17820
BANYOLES
972-57 01 72
josepcomalat@hotmail.com
www.comalat.com

DISCOBERT DISCOMÒBIL GIRONA
Stand:153
C/ FRANCESC FERRER, 12 | 17007
GIRONA
636 069 990
hola@discobert.com
www.discobert.com

CORREDERA NÚVIA - FESTA
Stand:140
PLAÇA CATALUNYA, 5 | 17800
OLOT
972-26 09 81
info@correderanuvia.com
www.correderanuvia.com

DISCOMÒBIL “XICU-DJ”
Stand:175
GIRONA, 4 | 17184
SALITJA
629 739 676
music@xicu-dj.com
www.xicu-dj.com

CORTI BEL
Stand:104
CAMÍ RAL, 194
08490
TORDERA
93-764 15 27
info@modacortibel.com
www.modacortibel.com

DIVER SILS/DS STORIES
Stand:185
C/SALVADOR DALÍ, 9 | 17410
SILS
671 670 829
info@diversils.com
www.diversils.com

CASA DE COLONIES CAN CABALLE
Stand:145
AFORES, S/N - CAN CABALLÉ | 17182
ESTANYOL
972-44 26 93
cancaballe@grn.es
www.cancaballe.com

COSTA 1962 CERIMÒNIA
Stand:151
C/SANT JOSEP, 52
08302
MATARÓ
93-798 61 03
botigacosta@hotmail.com
costa1962.com

CASTELL & HOTEL PERALADA
Stand:132
C/ ST. JOAN, S/N | 17491
PERALADA
972-53 81 25
peraladaresort@grupperalada.com
www.castellperalada.com

COSTA BRAVA DJS
Stand:167A | 17100
LA BISBAL D’EMPORDA
669 010 253
info@costabravadjs.com
www.costabravadjs.com

CASTELL DE SANT GREGORI
Stand:112
BARRI DE L’ESGLÈSIA, S/N | 17150
SANT GREGORI
669 373 336
xavier@castelldesantgregori.com
www.castelldesantgregori.com

CREATIVE AND LOVE - WEDDING
DESIGNERS
Stand:163B
RUTLLA, 11 ENTRESOL 2A | 17002
GIRONA
626 413 381
hello@creativeandlove.com
creativeandlove.com

CATERING CARPEDIEM
Stand:161
C/ MIGDIA, 17 | 17600
FIGUERES
972-50 94 58
agallegocarpediem@hotmail.com
www.carpediemfigueres.com
COCKTAIL TIME BY GERARD RUIZ
Stand:121
JOSEP M. DE SAGARRA, 3 | 17190
SALT
628 860 712
info@cocktailtime.cat
www.cocktailtime.cat

DESPATX TULSÀ & QUINTANO
ADVOCATS
Stand:143
CRTA. STA. EUGÈNIA, 7 3R, 2A | 17005
GIRONA
972-21 20 66
ramon@tulsaquintano.com
www.tulsaquintano.com
DISCO MÒBIL SENSATIONS
Stand:121
C/ GUILLERIES, 23 BAIXOS | 17190
SALT
669 748 287
info@discomobil-sensations.es
www.discomobil-sensations.es

DIVERFESTA ANIMACIÓ
Stand:184 | 17455
CALDES DE MALAVELLA
660 872 788
info@diverfesta.es
www.diverfestanuvis.com
EDIMATGE VIDEO
Stand:159
CLERCH I NICOLAU, 8 | 17600
FIGUERES
972-51 64 01
info@edimatge.com
www.edimatge.com
EDIMATGE VIDEO - GIRONA
Stand:159
FIRAL, 86 | 17840
SARRIA DE TER
972-51 64 01
info@edimatge.com
www.edimatge.com
EDIMATGE VIDEO - OLOT
Stand:159
AV. REIS CATÒLICS, 29 | 17800
OLOT
972-51 64 01
info@edimatge.com
www.edimatge.com
EL CELLER DE CAN ROCA - MAS
MARROCH
Stand:174
CAN SUNYER, 36 | 17007
GIRONA
972-22 21 57
restaurant@cellercanroca.com
www.cellercanroca.com
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EL LOTUS BLAU
Stand:165
VEINAT DE VALL, S/N | 17430
SANTA COLOMA DE FARNERS
972-84 00 65
info@termesorion.cat
www.termesorion.cat

FOTO - DIGITAL X&M
Stand:129
LLIBERTAT, 28 | 17820
BANYOLES
658 856 999
xevibusi@telefonica.net
www.foto-digitalxim.com

ETS ESDEVENIMETS TURISME
SERVEIS/POUS GRUP
Stand:191
C/FONT, 10 | 17770
BORRASSA
699 811 052
ctubert@etsemporda.com
www.etsemporda.com

FOTO DUCH
Stand:170
PL. CATALUNYA, 5 | 17190
SALT
972-23 56 69
fotoduch@hotmail.com
www.fotoduch.com

FLORISTERIA KENTIA GIRONA
Stand:184B
BONASTRUC DE PORTA, 21 | 17001
GIRONA
972-22 02 12
floristeriakentia@floristeriakentia.com
floristeriakentia.com
FLORS DE VICI
Stand:157
C/ DEL CORRAL BLANC, S/N | 17780
GARRIGUELLA
650 171 634
workshop@florsdevici.com
www.florsdevici.com
FLORS LAGUARDA
Stand:192
JOSEP GRABULOSA, 2 | 17430
SANTA COLOMA DE FARNERS
972-84 15 02
laguardaflors@hotmail.com
www.florslaguarda.com
FLOW CREACIONS
Stand:148
SÈQUIA, 5 ENTL. 2A | 17001
GIRONA
661 806 690
marta@flowcreacions.com
www.flowcreacions.com
FLY AWAY
Stand:147
C/ JULI GARRETA, 1 | 17002
GIRONA
972-21 73 11
tere@viatgesflyaway.com
viatgesflyaway.com
FORTIÀ - PERRUQUERS/ESTÈTICA
Stand:138
BISBE SIVILLA, 10 | 17005
GIRONA
972-22 44 79
fortia@fortiaperruquers.cat
www.fortiaperruquers.cat

FOTOGRAMA
Stand:136
C/ NOU, 46 | 17820
BANYOLES
661 218 435
lisardcaba@gmail.com
www.fotograma.info
FOTOMATON GIRONA
Stand:184 | 17455
CALDES DE MALAVELLA
660 872 788
info@diverfesta.es
www.fotomatongirona.com
GERARD BARNAUS PHOTOGRAPHY
Stand:189
BERNAT DE SALLENT, 2 3-1
08242
MANRESA
637 804 830
info@gerardbarnaus.com
www.gerardbarnaus.com
GRAN HOTEL MONTERREY
Stand: 102
AV VILA DE TOSSA 27, | 17310 LLORET DE
MAR
972 346 054
eventos@granhotelmonterrey.com
www.granhotelmonterrey.com
HOTEL AC PALAU DE BELLAVISTA
Stand:155
C/POLVORINS, 4 | 17004
GIRONA
662 620 576
bodas@urh-hoteliers.com
www.urh-hoteliers.com
HOTEL CAMIRAL AT PGA
CATALUNYA RESORT
Stand:117
CTRA. NII, KM 701 | 17455
CALDES DE MALAVELLA
972-18 10 20
events@pgacatalunya.com
www.pgacatalunya.com

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
EMPORDÀ
Stand:155
CTRA. DE PALS A PALFRUGELL, C-31 KM
345 | 17257
GUALTA
662 620 576
bodas@urh-hoteliers.com
www.urh-hoteliers.com

LA FORTALESA DE SANT JULIÀ DE
RAMIS
Stand:188
MUNTANYA DELS SANTS METGES - C/
MAJOR, S/N | 17481
SANT JULIA DE RAMIS
872-02 01 44
esdeveniments@laforlalesa.com
www.lafortalesa.com

HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON
GIRONA
Stand:155
C/JOAN PONS, 1 | 17004
GIRONA
662 620 576
bodas@urh-hoteliers.com
www.urh-hoteliers.com

LACUINA VISUAL
Stand:107
VEINAT MAS USALL, 15 | 17820
BANYOLES
646-03 67 55
hola@lacuinavisual.com
www.lacuinavisual.com

JEWELS & BOMBONS
Stand:152
TARONGETA, 11 | 17200
PALAFRUGELL
675 463 743
horariadeserveis@gmail.com

LAURA BATLLES FOTOGRAFIA
Stand:136
AV. CATALUNYA, 268 | 17834
PORQUERES
600 503 809
laura@batlles.com
http://laura.batlles.com

JOSEP GUITART FOTÒGRAF I VÍDEO
Stand:166
PLAÇA DELS COMPTES DE PALAMÓS, 1 |
17230
PALAMÓS
639 329 928
info@josepguitartfotograf.com
www.josepguitartfotograf.com

LES COLS RESTAURANT
Stand:149
MAS LES COLS - CTRA. DE LA CANYA, S/N
| 17800
OLOT
972-26 92 09
lescols@lescols.com
www.lescols.com

JOSEP GUITART FOTÒGRAF I VÍDEO
Stand:166
DIAGONAL, 449 4T
08036
BARCELONA
639 329 928
info@josepguitartfotograf.com
www.josepguitartfotograf.com

LIMUSINAS GIRONA
Stand: 301
SANTA ANNA , 127 LOCAL EXTERIOR
08290
CERDANYOLA DEL VALLES
622-84 02 02
info@limusinas.com
www.limusinasgirona.com

JUPER- GIRONA WEDDING PLANNER
Stand:114
SÈQUIA, 22 | 17001
GIRONA
972-21 28 45
info@detallesjuper.com
www.detallesjuper.com

MARC DUNJÓ - MD DISCO MÒBILS
Stand:130
AMPLE, 25 3R 1A | 17200
PALAFRUGELL
606 208 488
marcdunjo@hotmail.es
www.discomobilmarcdunjo.com

KIKE & JUD – PHOTO AND CINEMA
Stand:111
PASSEIG DE LA PAU, 22, 4T 4A
08600
BERGA
657 695 694
info@kikeroman.com
www.kikeroman.com

MIMOLET RESTAURANT
Stand:112
POU RODÓ, 12 | 17004
GIRONA
972-29 79 73
mimolet@mimolet.cat
www.mimolet.cat

LA CLAU EVENTS & WEDDINGS
Stand:167A
C/ PI I MARGALL, 22 LOCAL 12 | 17200
PALAFRUGELL
655 358 371
info@laclauevents.com
www.laclauevents.com

MONESTIR DE SANT SALVI
Stand:145
CAMI DEL MONESTIR, S/N | 17444
CLADELLS
639-77 55 83
info@monestirsantsalvi.com
www.monestirsantsalvi.com
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NAIARA PUERTAS CENTRE DE
BELLESA
Stand:182
MIGDIA, 1 LOCAL 7 | 17002
GIRONA
691 805 329
NÒMADES
Stand:178
C/ DEL BRUC, 106 2-1R
08242
MANRESA
638 599 584
alba@nomades.cat
www.nomades.cat
NUBES DE ALGODÓN EVENTS
AV. VIDRERES, 151 1R 2A
17310 LLORET DE MAR
657 586 616
www.nubesdealgodonevents.com
ODETTE SPOSI
Stand:125
TORRES I JONAMA, 2 | 17200
PALAFRUGELL
972-31 69 00
info@odettesposi.com
www.odettesposi.com
OLIVA FOTÒGRAF
Stand:101
SANTA CLARA, 54 1ER | 17001
GIRONA
619 930 821
info@olivafotograf.cat
www.olivafotograf.cat
ONIX GRAN VIA
Stand:113
GRAN VIA DE JAUME I, 61 BAIX 2 | 17002
GIRONA
972-21 12 11
info@onixell.com
www.onixell.com
PACOSESTUDIO&TONISANTISO
Stand:119
C/ OCCIDENT, 57
08904
HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’
93-449 18 23
info@pacosestudio.com
www.pacoestudio
PALAU LO MIRADOR
Stand:141
PG. ESGLÉSIA, 1 | 17257
TORROELLA DE MONTGRI
972-75 58 53
comercial@palaulomirador.com
www.palaulomirador.com
PASTISSERIA ARMENGOL
SALT I GIRONA
972-23 77 01

PASTISSERIA COSTA
17500 | RIPOLL
972-70 01 61
PASTISSERIA FONT
17190 | SALT
972-23 31 23
PASTISSERIA JORMA
17199 | TAIALÀ
972-20 34 32
PASTISSERIA TALL DOLÇ | 17600
FIGUERES
972-67 45 41
PASTISSERIA TRIAS | 17430
SANTA COLOMA DE FARNERS
972-84 00 77
PASTISSERIA TUYARRO | 17430
SANTA COLOMA DE FARNERS
972-84 00 56
PRISMA OLOT
Stand:160
SANT RAFEL, 42 | 17800
OLOT
872-02 22 47
prisma@prismaolot.com
www.prismaolot.com
RAM A L’AIRE
Stand:170
PLAÇA CATALUNYA, 5 BAIXOS | 17190
SALT
972-23 56 69
info@ramalaire.com
www.ramalaire.com
RESTAURANT EL PA VOLADOR
Stand:139
NOU, S/N | 17484
VILATENIM
972-50 98 04
info@elpavolador.com
www.elpavolador.com
RESTAURANT EL TRULL
Stand:173
PL. NACIONS UNIDES, 1 - URB. CALA
CANYELLES | 17310
LLORET DE MAR
972-36 49 28
admin@eltrull.com
www.eltrull.com
RESTAURANT MAS SOLÀ
Stand:126
CARRETERA DE SILS, KM. 2 | 17430
SANTA COLOMA DE FARNERS
972-84 08 48
massola@massola.com
www.massola.com

RESTAURANT SALA GRAN
Stand:128
BARCELONETA, 44 | 17124
LLOFRIU
972-30 16 38
info@salagran.com
www.salagran.com

SANDRA ROURA
Stand:171
AV. LA PRINCIPAL DE PERALADA, 5 | 17491
PERALADA
972-53 86 32
info@sandraroura.com
www.sandraroura.com

REVISTA CASAR-SE A CATALUNYA
Stand:162
CASANOVA, 209 ENTL.
08021
BARCELONA
93-201 12 16

SERVI-EVENTS COSTA BRAVA
Stand:168
PLAÇA DELS COMPTES DE PALAMOS, 1
| 17230
PALAMOS
639 329 928
info@josepguitartfotograf.com

REVISTA SOMNIS DE BODA
Stand:180
AV. ERNEST LLUCH, 32 4º G
08302
MATARÓ
639 442 701
silviaschilt@somnisdeboda.com
www.somnisdeboda.com
ROSA CLARÀ
Stand:150
PASSEIG GENERAL MENDOZA, 1 BAIXOS
| 17002
GIRONA
872-02 45 27
girona@rosaclara.es
www.rosaclara.es
RURAL CAL BORT
Stand:112
CAMÍ DE LA BARCA, 39 | 17150
SANT GREGORI
669 373 336
xavier@castelldesantgregori.com
SAAVEDRAESTUDIO
Stand:151B
AV DEL CARME, 13 LOCAL 1
08380
MALGRAT DE MAR
637 212 840
info@saavedraestudio.es
saavedraestudio.es
S’AGARÓ HOTEL WELLNESS & SPA
Stand:135
PLATJA DE SANT POL, S7N | 17248
S’AGARO
972-32 52 00
info@hotelsagaro.com
www.hotelsagaro.com
SANDRA JORDÀ WEDDING CENTER
Stand:120
PLAÇA SALVADOR ESPRIU, LOCAL 10 |
17002
GIRONA
972-20 12 65
hola@sandrajorda.com
www.sandrajorda.com

SIBARRITA.COM
Stand:105
GINESTA, 36 | 17130
L’ESCALA
687 748 130
albert@sibarrita.com
www.sibarrita.com
SINOVIAS / HUOMO
Stand:183
TRAV. DEL CARRIL, 2 | 17002
GIRONA
972-20 74 29
info@sinovias.com
www.sinovias.es
SONO ACCIO
Stand:115
COSTABONA, 8 BAIXOS | 17006
GIRONA
665 504 549
sonoaccio@gmail.com
www.sonoaccio.com
SONUVISUAL
Stand: 102
POTOSI 19-23 BAIXOS
17310 LLORET DE MAR
646 117 007
info@sonuvisual.com
www.sonuvisual.com
SPECIAL NOVIAS
Stand:186
ENRIQUE WINKE, 2 | 17230
PALAMOS
972-31 54 26
info@specialnovias.com
www.specialnovias.com
THE CLICKBOX -FOTOMATONStand:136
AV. CATALUNYA, 268 | 17834
PORQUERES
661 218 435
hola@theclickbox.com
www.theclickbox.com
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TINTAXINA
Stand:109
PL. MARQUES DE CAMPS, 16 | 17001
GIRONA
972-48 43 43
tintaxinapapereria@gmail.com
latintaevents.cat

URH HOTEL MOLÍ DEL MIG
Stand:155
CAMÍ DEL MIG, S/N | 17257
TORROELLA DE MONTGRI
662 620 576
bodas@urh-hoteliers.com
www.urh-hoteliers.com

TONI FORNS FOTÒGRAF
Stand:103
ARTUR MUNDET, 7 | 17252
ST.ANTONI DE CALONGE
600 726 308
toni@toniforns.com
www.toniforns.com

URH HOTELS
Stand:155
PLAÇA MARQUÉS DE CAMPS, 1 1ER |
17001
GIRONA
662 620 576
bodas@urh-hoteliers.com
www.urh-hoteliers.com

TRACCIÓ
Stand:169
CANAL, 1 | 17820
BANYOLES
972-58 07 90
info@traccionuvis.com;traccio.banyoles@
gmail.com
www.traccionuvis.com
UNITE EVENTS
Stand:182
C/MIQUEL | 17162
BESCANO
607 903 099
info@uniteevents.cat
www.uniteevents.cat

VIATGES VIÑOLAS - GIRONA
Stand:106
RUTLLA, 23 | 17004
GIRONA
972-21 44 91
vinolas@vinolas.com
www.viatgesvinolas.com
VIATGES VIÑOLAS - OLOT
Stand:106 | 17800
OLOT
972-27 64 60
www.viatgesvinolas.com
VIATGES VIÑOLAS - ROSES
Stand:106 | 17480
ROSES
972-25 66 17
www.viatgesvinolas.com

VIATGES VIÑOLAS -FIGUERES
Stand:106 | 17600
FIGUERES
972-67 12 77
www.viatgesvinolas.com
VIVIANNE FOTÒGRAF
Stand:144
CAMÍ DELS TRAGINERS, 13 | 17253
VALL-LLOBREGA
972-31 25 64
viviannefotograf@hotmail.com
www.viviannefotograf.com
WWW.ESPEJOMAGICOBOOTH.COM
Stand:187
C/SANT PELEGRÍ , 34
08271
ARTES
661-21 09 21
info@espejomagicobooth.com
www.espejomagicobooth.com
XEVI DOMENE PHOTO&FILM
Stand:181
617 959 945
xevidc@gmail.com
www.xevidomene.com
XIC’S MUSIC
Stand:158
HOSTAL D’EN POU, 45 | 17200
PALAFRUGELL
686 364 346
info@xicsmusic.com
www.xicsmusic.com
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