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A tots als qui critiquen l’indult que ha concedit el Govern de Sánchez als presos independentistes se’ls hi hauria de recordar que
és una mesura de gràcia que la Constitució espanyola atorga al
Govern espanyol per a qualsevol tipus de presos condemnats per
sentència ferma. També se’ls hauria de recordar que el judici no
va ser just, que instàncies europees com el Consell d’Europa han
criticat molt durament la sentència del Tribunal Suprem i que cap
país ha concedit l’extradició als polítics exiliats, començant pel
president Puigdemont. I ho han fet perquè el delicte de sedició al
qual van ser condemnats exigeix la utilització de la violència, que
en cap moment es va produir, i perquè aquest delicte de sedició
no és a cap ordenament jurídic de cap país europeu.
Per tot això, han recorregut la sentència a instàncies judicials europees perquè es dicti la nul·litat del judici, malgrat disposar a hores d’ara de llibertat. Perquè l’important és la dignitat.
Benvinguts a casa!
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Les mentides de la vida
Montse Castaño
Escriptora

Ara, que ja llisco avall pel pendent de la vida; ara que
se’m comencen a desvelar alguns dels secrets més ben
guardats, descobreixo amb desencant que la vida és
una farsa i que per viure no cal tant.
Tot allò que de petita creies sense dubtar, només perquè
era sentència o la paraula dels grans, avui saps que és
mentida i te n’adones massa tard.
Per què et fan creure en quimeres, que ni ajuden ni són
reals?
Per què et fan córrer al darrere dels invents de la
humanitat?
Que feliços que érem lliures, abrigats rere un parrac,
passejant per la sabana, amb el sol caient daurat i amb
la llança en peu de guerra a la caça d’un ramat! Potser
la vida era curta, però el món era tan gran, tan verge de
pura bellesa, tan innocent, lent i pausat.
“Estudia, que arribaràs lluny!”. “Que bonica, la maternitat!”.
“Estalvia per a la vellesa!”. “Treballa i triomfaràs!” I quan
has perdut el teu temps –aquell que fa voltar la roda
dels que són al capdamunt–, t’adones que ets on eres,
que potser mai t’has mogut, que ser mare t’esclavitza,
que la vellesa és un bluf i que triomfen un de quatre,
sempre a costa de la salut.
Tot són velles cantarelles per convertir-nos en peons
d’un món que, ferit, agonitza, veient com es prioritza
la riquesa i la propietat, enfront de la mà estesa i la
menystinguda solidaritat. Un engranatge terrible, que
ens fa esclaus del poder, que utilitza els nostres dies
com baules d’un cadenat que garanteix la supremacia
d’aquells qui hem encimbellat.
I mentre ens cusen a impostos i ens ofeguen amb
obligacions, no podem pensar a ser lliures o senzillament
iguals... I expliquem de nou, una per una, totes aquelles
sentències als nostres predecessors, que creguts ens
fan confiança, sense dubtar-hi un segon.
Despertem!

Que vius dos dies, que potser no triomfaràs, que diners
amb feina honesta no en tindràs, treu-t’ho del cap! Sigues
mare si ho desitges i si no tingues un gat, i gaudeix de
cada dia, com si no hi hagués demà, perquè potser el teu
món s’acaba, que la vida se’ns en va, estenem les mans
als altres, siguem vells essent infants, nets de falses
creences i gaudim postes de sol, i sentim-nos plens de
riquesa, sense massa calerons.
Despertem, que són dos dies!
Paraula de gironina.
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Allunya el drama de la teva vida!
Iolanda Sevillano
Filòloga catalana i responsable de continguts
@iolandsd

“Si se me permite, quizá necesita una buena historia. ¿Quién forjó esa misteriosa pala? ¿Los
mismísimos dioses?” (Mythic Quest)
Ja sabem que fa més d’un any que vivim una situació
molt dura. Confinament, limitació de moviments, allunyament dels nostres familiars i amics, limitació d’horaris,
mascareta a totes hores amb les seves conseqüències...
No podem ser tan expressius, per exem-ple! Però hem
de fer un intent per aprendre a viure adaptant-nos sense
ser tan dramà-tics.
Ens hem hagut d’adaptar a noves situacions a la feina.
Ja sabem que és dur. Però, què en traiem de crear un
drama? Res! Què en traiem de queixar-nos, de posar
pegues con-tínuament, de posar el crit al cel? Res de
res! Quin benefici obtenim d’anar rondinant a tort i a dret
inflant el cap de totes les persones que ens envolten?
Res, res, res!
Evidentment, no volem que la nostra gent se senti atabalada. Perquè tots estem en la mateixa situació complicada. Tots i totes estem navegant en una mar molt moguda
que ningú s’esperava i per a la qual cap de nosaltres, ni
els més avesats mariners, estàvem preparats.
Per tant, és important que, un cop ens adonem que estem creant un drama, aprenem a minimitzar-lo. Si ens
concentrem i intentem mantenir-nos en un estat de
tranquil·litat i calma, gaudirem d’un estat anímic asserenat. Aleshores, segur que la situació millora!
Ens sentim frustrats perquè el nostre somriure
el tapa la mascareta? No passa res! Con-tinuem
somrient tot i portar-la posada! Perquè, encara que
els altres no la vegin, els nos-tres ulls reflecteixen el
nostre somriure i, qui el vegi, l’agrairà.
La nostra feina s’ha vist afectada perquè, ara, encara és
més complicada? No ens ata-balem! Respirem fondo i
tirem endavant.
Cert és que, els qui hem passat per situacions veritablement dures a la vida, ens hem manegat una

mica millor en aquesta crisi. Persones que hem patit una
pèrdua, persones que han superat una greu malaltia...
Sí que m’he adonat que aquest grup de persones hem
estat capaces de fer un pas enrere, de no caure en el
pànic. Hem trobat la manera de, tot i l’angoixa de la situació, sortir a la natura i respirar profundament. Hem
aconse-guit gaudir de la llum, de l’aire, dels petits instants. Hem recuperat el plaer de la nostra intimitat, de la
protecció de la nostra llar i del nostre reduït cercle proper. I, alhora, ens hem reconciliat amb nosaltres mateixos. Perquè aquest és el primer pas: tenir la consci-ència
tranquil·la. Perdonar-nos els errors que hàgim comès al
llarg de la nostra vida. I reprendre el camí fent-ho millor
que en el passat.
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AIS, un acrònim molt personal (II)
Neus Vila i Figareda
Creant sintonia entre persones i somnis
neusvilaifigareda@gmail.com

La segona lletra és la I d’informar, però també d’intercanvi, d’impressions i de fer servir la nostra intuïció i el
seu gran valor perquè és font de grans decisions. És la
lletra que ajuda a estimular la imaginació per poder fomentar la nostra identitat i sobretot la que genera l’intercanvi quan ens parlem, quan ens comuniquem. Perquè hem de ser naturals i no amagar res. Jo no ho sé
tot i tu, probablement, tampoc, però junts aprendrem,
compartirem i sabrem molt més, perquè la intel·ligència col·lectiva multiplica. Jo vinc a ensenyar-te el que
sé, fruit del que he viscut, de la meva experiència, de
la meva motxilla, i a aprendre del que saps tu, del que
et dones permís per dir i compartir i, per tant, d’aquesta
relació comunicativa conjunta en sortiran coses positives, segur, i altres projectes o eines i estímuls per fer
realitat somnis que potser encara tenim pendents. És
tot allò que l’altre pregunta i jo sé respondre, però també el que jo no sé i necessito preguntar. Perquè hem
d’escoltar per activar una resposta i no una reacció,
cercant la reciprocitat, l’escolta activa i el respecte
mutu. En formació, vol dir que he entès què necessita
l’alumnat satisfer, i seguir els protocols d’acord ens donarà bons resultats. És el contingut i cap a on anirà
la comunicació.
La tercera lletra és la S de seducció, però
també de sorprendre, de crear sin-

tonia i de somriure. Perquè si soc capaç de seduir vol
dir que agrado, que sé entusiasmar, que il·lumino, que
genero inspiració per crear idees i ganes de saber més.
I així és com impliquem i potenciem amb eines, estratègies i un pols de màgia que hi hagi harmonia i fer el
pèndol de la balança equilibri en clau de satisfacció
mútua. En formació, vol dir que ens ho passem bé en
les dinàmiques de grup que fem i no deixem d’assolir
aprenentatges i competències que ens generen noves
connexions neuronals, perquè mitjançant el joc aprenem i li donem al nostre cervell els beneficis del benestar, del plaer i del somriure. És el com condueixo aquella comunicació i com els faig sentir.
Curiosament, si volem dir ulls en anglès direm eyes,
una paraula que es pronuncia com ais, que per mi és
posar la mirada i la consciència des del primer punt
de contacte amb l’altra persona, sigui qui sigui. Tanta
acceleració de les tecnologies i de la digitalització no
ens faci perdre aquests petits detalls de micromàrqueting que aporten un toc humà indispensable. Perquè
com més gran em faig, més crec que no es tracta de
saber més, sinó de fer sentir més, i per això el meu mètode AIS m’és útil per abraçar l’altra persona tal com
vol i es mereix ser abraçada.

PHYTALGEM DREN i DEPU
2021 juny | GiDona

opinió | 11

Han estat acuradament formulats amb
altes
concentracions de gemmes i
concentrats de cultiu ecològic, seleccionats per la seva
acció sinèrgica per
al benestar en els
teus processos DETOX.
Enstre els seus ingredients s’inclouen
2 gemmes fresques de plantes i 5 extractes fluids de plantes. Es presenta en còmodes vials
monodosi per beure, tenen un agradable sabor de llimona (DREN) i pinya (DEPU) i són aptes
per a persones veganes.
Phytalgem DEPU està elaborat amb brots joves i d’origen orgànic de ginebró i romaní, l’extracte de card marià i els concentrats fluids de dent de lleó i carxofa.
Phytalgem DREN està elaborat amb brots joves i d’origen orgànic de ginebró i bedoll, l’extracte sec de fulles de te verd i els concentrats fluids de mate verd, fonoll i guaranà.
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Vacances molt animals
Kevin López
Departament d’Educació de Fundació MONA,
Cos Europeu de Solidaritat

S’acosta el temps de fer vacances. Ens agraden els primats i voldríem veure’ls als seus hàbitats naturals, però,
com ho podem fer de manera respectuosa i responsable? Hi ha diverses maneres i llocs per realitzar ecoturisme i gaudir de les espècies de primats en llibertat.
Hem de saber que gairebé el 70% de totes les espècies
de primats es troben en situació de vulnerabilitat o en
risc d’extinció i, per tant, és important que l’observació
d’aquests segueixi un codi de bones pràctiques en pro
de la seva conservació a través d’un impacte positiu de
l’activitat turística. Què vol dir, això? Doncs que l’activitat turística ens ajudi a conèixer els primats sense interferir en les seves vides. És important que sapiguem si
els llocs on anem respecten el benestar dels animals.
Ens deixen tocar, alimentar, provocar els primats o altres animals salvatges, o fer-nos fotos amb ells? Fuig, tot
això és dolent pel benestar d’aquests animals! A més,
podem contagiar-los malalties potencialment mortals
(o contagiar-nos).
Si ets amant dels primats, hi ha diversos llocs que no et
pots perdre! Pots viatjar a veure ximpanzés en llibertat
al Parc Nacional de Kibale, a Uganda (lloc amb la diversitat i la concentració més gran de primats de l’Àfrica) o
visitar alguns santuaris de ximpanzés com, els de Lwiro
i Tchimpounga, a la República Democràtica del Congo.
I si tens sort, també podràs observar el mico de l’Hoest
(Cercopithecus lhoesti) o el còlob vermell d’Uganda (Piliocolobus tephorosceles).
Per veure els goril·les de muntanya (Gorilla beringei
beringei) i els micos daurats (Cercopithecus kandti),
aleshores has d’anar al Parc Nacional dels Volcans
(Rwanda).
Pots observar també primats a Sud-amèrica, ho sabies?
Si viatges al Brasil, no et pots perdre l’Amazon Ecopark
Sanctuary, on podràs gaudir de primats del Nou Món
com el uacari (Cacajao calvus calvus), el caputxí bru
(Sapajus apella) o la mona llanosa comuna (Lagothrix
lagothricha). Un altre lloc que no ets pots perdre és l’AmaZoonico Wildlife Rescue Centre (l’Ecuador), un santuari on pots gaudir d’espècies com el tamarí de mantell
daurat (Leontocebus tripartitus), mones esquirol (Saimiri

spp.), caputxins o mones llanoses.
Tenim altres opcions al continent asiàtic, com per exemple el Sepilok Orangutan Rehabilitation Centre o el Semenggoh Wildlife Centre, santuaris d’orangutans i d’altres animals rescatats a causa de la desforestació o del
mascotisme que es troben a Malàisia (Borneo).
Si no pots viatjar a l’estranger, hi ha algunes iniciatives
d’ecoturisme virtual, en què pots conèixer els goril·les
de muntanya de Virunga (RDC) o els orangutans de
Sumatra (Pongo abelii). I si ets a Catalunya, pots visitar
el Centre de Recuperació de Primats de la Fundació
Mona a Riudellots de la Selva, on pots aprendre sobre
els ximpanzés (Pan spp.) que han estat rescatats del
món del circ, d’anuncis de televisió o de ser mascotes.
Ara que tens més opcions, ja tens decidit on viatjar?
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/SSC-OP-038.pdf
http://turismo-responsable.com
https://www.iucnredlist.org

Si vols conèixer més, pots visitar el nostre web www.fundaciomona.org
o bé, venir a conèixer el nostre treball. Reserva la teva plaça trucant al
972 477 618 o escriu-nos a visit@fundaciomona.org.

Telèfon de Reserves

972 47 00 55
C/ Francesc Macià, 2
17455 Caldes de Malavella
www.hostalesteba.com
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Normalitzem el dol pels nostres
animals
Maria Sánchez
Cofundadora i directora de l’associació
Projecte LOLA
www.projectelola.org
msanchez@projectelola.org

La meva història favorita de les lliçons de Buddha és la
del gra de mostassa.
Una senyora que acabava de perdre el seu fill va visitar
el gran mestre per demanar-li si el podia fer ressuscitar.
Buddha li digué que era ben senzill, només calia, això
sí, que abans li portés un gra de mostassa que li hagués
entregat una família que no hagi viscut la pèrdua de cap
ésser estimat.
La dona es va pensar que seria fàcil i començà a picar a
les portes de totes les cases, de cada poble que s’anava
trobant, fins que se’n va adonar: no hi ha cap casa que
no hagi conegut la pèrdua i el dolor. Va decidir, finalment, enterrar el seu fill i fer-se deixeble del gran mestre.
I és que el dol que tots vivim quan perdem algú que estimem és un patiment universal.
I quan el nostre animal mor, després potser de passar al
seu cantó anys i anys i viure amb ell tot el seu cicle vital,
no és fàcil de transitar. Molts de vosaltres sabeu que la
seva absència ens deixa una buidor difícil d’emplenar. I
si a més li sumen que a vegades no ens atrevim a parlar
en públic del nostre dolor i el mantenim dintre nostre,
encara ens fa més mal.
Per això, des de Projecte LOLA, juntament amb la terapeuta Núria Contreras, engeguen un nou programa social: acompanyament en el dol i per primera vegada,
a persones que hagin perdut els seus animals. Perquè
hem de normalitzar que ells també són família i que
la seva pèrdua ens ha deixat un sentiment poc agradable dintre nostre que hem de saber gestionar per
poder seguir endavant.
Com diu la Núria, “la vida és un canvi constant. Ens apel·la
a adaptar-nos a situacions que de vegades són difícils
de transitar”. I un dels processos de vida que hem de
fer és el dol, un procés natural de resposta davant d’una
pèrdua, com per exemple d’un ésser estimat, un animal,
una relació, la feina, etc., i afecta d’una manera integral

a la persona que ho pateix, que ha d’adoptar un paper
actiu per elaborar-lo.
Segons ens explica la terapeuta, “són diverses les emocions que sentim, tals com la negació, la ràbia, la tristesa i finalment l’acceptació de l’experiència viscuda.
És un recorregut en què anem deixant anar el dolor,
l’angoixa, la por de viure sense la presència de l’ésser
estimat o situació perduda”.
Contràriament al que de vegades s’afirma, “no es tracta d’esborrar ni d’oblidar, sinó de fer una bona gestió
emocional per evitar bloquejar el procés natural. Fer el
dol és deixar de patir per l’absència. Ens ajuda a superar-nos a nosaltres mateixos, a ser flexibles, empàtics,
amorosos per arribar a sortir renovats i capaços de continuar havent superat la pèrdua”.
En definitiva, “l’acompanyament al dol es basa a donar-te el permís per expressar com et sents davant l’experiència viscuda i a poc a poc tornar a connectar-te a la
vida”, conclou la Núria Contreras.
Per això, hem creat aquest espai on qualsevol que ho
necessiti pugui deixar-se anar i trobar el camí per recuperar-se.
Si vols més informació sobre els grups de dol presencials o en línia, posa’t en contacte amb nosaltres o amb
Animacontact i mai més no haurem de fer sols el dol per
la pèrdua del nostre animal! Obrim inscripcions ja.
I sí, adoptaràs de nou!
Més informació a www.animacontact.com

Des del Projecte LOLA volem contribuir a un canvi sistèmic en la manera en que
la societat percep i tracta els animals, i com que sabem que no som els únics,
hem creat una entitat que treballa de manera transversal en quatre grans àrees:
educativa, social, animal i col·laborativa (www.projectelola.org - Facebook. Projecte LOLA). Si aquesta també és la vostra causa, benvinguts a LOLA!
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La Llei de l’eutanàsia, el dret a
morir dignament
Col·legi Oficial d’Infermeres
i Infermers de Girona

El 24 de març es va aprovar la Llei orgànica 3/2021,
de regulació de l’eutanàsia, i va entrar en vigor el 25
de juny. Espanya s’ha convertit en el sisè país del món
a regular aquesta opció, després dels Països Baixos,
Bèlgica, Luxemburg, el Canadà i Colòmbia. Aquesta llei
pretén donar una resposta jurídica, sistemàtica, equilibrada i amb garanties a una demanda sostinguda de la
societat actual, com és l’eutanàsia.
Etimològicament, eutanàsia significa ‘bona mort’ i es pot
definir com l’acte deliberat de donar fi a la vida d’una
persona, produït per la voluntat expressa de la mateixa
persona i amb l’objecte d’evitar un patiment. D’aquesta manera, l’eutanàsia s’entén com l’actuació que produeix la mort d’una persona de manera directa i intencionada mitjançant una relació de causa-efecte única
i immediata, a petició informada, expressa i reiterada
en el temps, d’aquesta persona i que es porta a terme
en un context de patiment a causa d’una malaltia o un
patiment incurable que la persona experimenta com a
inacceptable i que no s’ha pogut mitigar per altres mitjans.
La legalització i la regulació de l’eutanàsia s’assenten

sobre la compatibilitat d’uns principis essencials dels
drets de les persones. Són, d’una banda, els drets fonamentals a la vida i a la integritat física i moral i, de
l’altra, béns protegits constitucionalment com són la
dignitat, la llibertat o l’autonomia de la voluntat. L’objecte d’aquesta llei és regular el dret que correspon
a qualsevol persona que compleixi les condicions exigides a sol·licitar i rebre l’ajuda necessària per morir
dignament, el procediment que s’ha de seguir i les garanties que s’han d’observar.
La llei ha previst que el Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut elabori en el termini de tres
mesos, a comptar de l’entrada en vigor de la llei, un
manual de bones pràctiques que serveixi per orientar
la posada en pràctica correcta d’aquesta llei.
Cal donar la màxima difusió d’aquesta llei a la ciutadania en general, així com als professionals sanitaris, als
quals s’oferirà formació contínua específica sobre l’ajuda per morir, que ha de considerar tant els aspectes
tècnics com els legals, formació sobre comunicació difícil i suport emocional.
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Gemma Clotas
Disseny, màrqueting i decoració
www.hiperdecoracio.com

Llueix gespa artificial!
Si disposes de zona exterior, segur que aquesta acaba sent la preferida de casa quan
arriba el bon temps. Per això, cal tenir-la preparada i a punt per poder-ne gaudir al màxim! Una de les opcions més estètiques, econòmiques i ecològiques és la gespa artificial,
sigui per tota la zona o per una part.
Com col·locar gespa artificial?
La instal·lació de la gespa artificial és còmoda i econòmica, ja que, si el terreny no és de
terra, només caldrà:
1. Mesurar la zona a cobrir.
2. Netejar bé el terra de pols i restes.
3. Comprovar que les peces encaixen a la zona a cobrir.
4. Donar la volta a la gespa deixant la part inferior a la vista.
* Compte amb l’orientació de les fibres! Cal col·locar totes les peces a la
mateixa direcció de les fibres.
5. Col·locar les peces de gespa amb cinta de doble cara o cola.
6. Utilitzar una banda d’unió entre peces.
7. Retallar l’excés de gespa.
8. Raspallar la gespa.
9. Repartir sorra per encebellar tota la gespa, i regar-la amb aigua.
En cas de tenir un terreny de terra, l’única diferència és que prèviament hauràs de preparar el terreny per eliminar arrels, plantes, vegetació, pedres, etc., i abans de col·locar la
gespa hauràs instal·lar malla antiherbes, que, en lloc d’encolar-la, l’hauràs de clavar amb
claus. I sobretot, procura que la superfície estigui anivellada.
Consells per combinar la gespa i altres materials
Una de les primeres decisions que has de prendre és: només gespa o gespa combinada
amb altres materials? La pots combinar amb ciment imprès, tarima de fusta, microciment,
rajol, etc., per així crear diferents espais a l’aire lliure.
És important tenir clar el disseny de l’exterior que es desitja i fer una bona composició
de diferents materials pot donar una gran riquesa a aquesta zona que tant ens agrada
gaudir tot l’any, especialment a la primavera i a l’estiu.
Consells referents a la neteja de la gespa
La neteja és molt senzilla! La podem fer amb un rastell específic per a aquest material,
que permet que les fibres que s’hagin pogut aixafar, s’aixequin i quedin com el primer dia.
També permet recollir papers o fulles que hagin pogut caure.
Consells per combinar la gespa artificial amb plantes naturals
Si t’agraden els arbres i les plantes naturals però no vols destinar gaire temps al seu
manteniment, el millor és reservar només unes àrees per a les plantes, així, combinades
amb la gespa, et donaran una imatge més fresca i alegre.
La gespa artificial és l’opció més econòmica i pràctica, ja que quasi no necessita manteniment i no necessita que es regui ni es talli com la gespa natural. Només en cas de
voler-la netejar a fons la podeu regar.

Ens trobareu a: Girona • Olot · Mont-Ras · Cornellà de Terri · Vic
Vilafant · Cabrera de Mar · Palafolls · Lloret de Mar
Hiper Decoració Girona
Ctra. Barcelona, 481 · Tel. 972 22 23 22
www.hiperdecoracio.com · girona@hiperdecoracio.com
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La Costa Brava i el Pirineu de Girona es promocionen a
París dins de la gira Catalunya reStart Europe
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació
de Girona participa en l’acció Catalunya reStart Europe,
impulsada per l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya per donar a conèixer la destinació als
mitjans de comunicació i als prescriptors de cinc capitals
europees (París, Amsterdam, Berlín, Londres i Madrid).
El 22 de juny, l’espai L’Atelier des Lumières, de París, que
acull la doble exposició monumental immersiva de “Dalí,
l’énigme sans fin” i “Gaudí, architecte de l’imaginaire”
fins al 2 de gener del 2022, va ser l’espai escollit per a
la presentació turística de Catalogne reStart a França.
En aquest marc, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha tingut l’ocasió de mostrar i explicar els principals
atractius turístics de la Costa Brava i el Pirineu de Girona,
i les novetats d’aquesta temporada. Alhora, la delegació
desplaçada a París s’ha relacionat amb una quarantena
de periodistes i mitjans de comunicació, entre els quals
hi havia Le Figaró, Easyvoyage, Geo Guide, Michelin Guide Verte, L’Obs, Voyageurs du Monde, L’Echo Touristique,
Quotidien du Tourisme, Beaux Arts Magazine, Maison
France 5, Le Petit Futé Magazine, Routard, Saveurs, Le Pa-

risien, A/R Magazine, Télérama i The Good Life, entre altres.
Quant a l’exposició immersiva “Dalí, l’énigme sans fin”, és
una creació realitzada sota la direcció artística de Gianfranco Ianuzzi en col·laboració amb la Fundació Gala-Salvador Dalí. La mostra proposa una ruta temàtica pels
paisatges surrealistes i metafísics de l’artista a la Costa
Brava i exhibeix obres icòniques com Rellotge tou en el
moment de la seva primera explosió, Leda atòmica i Les
temptacions de sant Antoni, acompanyades de la música
de Pink Floyd.

Ace Alzheimer Center Barcelona llança el primer test
en línia per a la detecció precoç de l’Alzheimer
L’equip d’Ace Alzheimer Center Barcelona, entitat dedicada al diagnòstic, el tractament i la recerca de l’Alzheimer,
ha desenvolupat una prova neuropsicològica digitalitzada
pionera denominada FACEmemory®, que permet detectar
les persones amb deteriorament cognitiu, principalment
amb pèrdues de memòria i, així, descobrir de manera precoç la malaltia d’Alzheimer. Els resultats de l’estudi s’han
publicat recentment a la prestigiosa revista Alzheimer’s
Research & Therapy.
FACEmemory® és la primera prova de memòria episòdica

amb reconeixement de veu i pantalla tàctil autoadministrada, és a dir, que l’usuari pot dur-la a terme sense l’ajuda
d’un professional. Es tracta, en definitiva, d’una eina molt
necessària en el context generat per la Covid-19, ja que
permet a qualsevol persona revisar-se la memòria des del
seu ordinador o tauleta.
Aquesta prova, segons l’estudi publicat, ha permès als investigadors d’Ace avaluar amb èxit la memòria episòdica
de 154 persones cognitivament sanes i de 122 persones
amb deteriorament cognitiu lleu.

Fem tot tipus d’arrenjaments,
casaments, comunions i
modificacions
Carrer Major, 55 de Salt
Telèfon i watsap 609 70 47 92
@la caseta de cosir
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Empreses
Vols donar una imatge de
qualitat i professionalitat?
Un llenguatge correcte també
forma part de la teva marca.
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Els Amics de les Arts presenten als
jardins de l’Hotel Balneari Vichy
Catalan la cançó de l’estiu de TV3

Pàgines web
Vols atraure clients potencials?
Les errades donen una
impressió de deixadesa i
poden dissuadir els visitants.

Estudiants
No vols que les faltes
d’ortografia et facin abaixar la
nota dels treballs? Podem
ajudar-te per menys del que
t’imagines.

Escriptors
Vols publicar la teva obra?
No n’hi ha prou amb un
contingut d’interès; els textos
també han d’estar ben escrits.

No permetis que un
text pobre o amb
errades repercuteixi
negativament en la
imatge que vols
donar.

Els teus escrits
e!
són la teva imatg
618 033 111 / info@elcorrector.es

www.elcorrector.es

Després d’un any marcat per la pandèmia, la cançó de l’estiu de TV3 i Catalunya Ràdio d’enguany va tornar als jardins de l’Hotel Balneari Vichy Catalan a Caldes de Malavella (Girona) amb uns intèrprets de luxe: Els Amics de
les Arts.
La nova cançó de l’estiu, titulada No sé com t’ho fas, parla de “tornar a revifar”, de “ho tenia tan a prop”, un tema amb “bon rotllo i energia”, tal com van
declarar els músics, que s’encomana fàcilment. És una melodia que acompanyarà els espectadors i els oïdors de TV3 i Catalunya Ràdio durant els propers
mesos estivals.

Gran èxit del tast del Festival del
Circ de Girona a l’Espai Gironès
Les actuacions de preestrena del Festival Internacional del Circ Elefant d’Or
de Girona que s’han dut a terme a l’Espai Gironès han tingut un gran èxit. El
centre comercial va acollir dues funcions d’aquest esdeveniment d’èxit mundial, amb actuacions de Thu Hien (hula-hoops), del pallasso Cesar Dias, de
Viktor Krachinov (malabars) i de Duo Vitalys (acrobàcies), amb molts aplaudiments del públic. Per cada compra de vint euros es van regalar dues entrades
i els espectacles es van dur a terme a l’exterior, en un recinte tancat amb aforament limitat i amb totes les mesures de seguretat en el context de pandèmia.
És el tercer any que l’Espai Gironès col·labora amb el Festival Internacional
del Circ Elefant d’Or de Girona, un dels més importants del món. El centre comercial destaca la contribució d’aquest festival a la cultura gironina.
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Ara Malikian, José Luis Perales,
Taburete i Hombres G esgoten les
entrades al Festival de Cap Roig

3

1896
2019

El Festival de Cap Roig, organitzat per Clipper’s Live amb l’impuls de CaixaBank, anuncia que Ara Malikian, José Luis Perales, Taburete i Hombres G
han esgotat totes les seves entrades, i se superen les 32.500 entrades venudes, un 91%. Per la seva banda, els concerts d’Antonio Orozco, Sílvia Pérez
Cruz, Raphael i Pablo López també estan a punt d’exhaurir totes les entrades.
Juan Diego Flórez, Passenger, Sara Baras, David Bisbal, Love of Lesbian i
Mag Lari són els artistes que completen un cartell de 22 concerts que reafirma, un cop més, l’esperit eclèctic del festival. Amb una gran varietat de
gèneres musicals, artistes de primer nivell nacional i internacional ompliran a
partir del 23 de juliol i fins al 21 d’agost l’escenari dels Jardins de Cap Roig.

C/ Sta. Eugènia, 30 - Tel. 972 201 533
C/ Indústria, 36-38 “MAS XIRGU”
Tel. 972 243 765
17005 GIRONA - M. 627 580 310
corcoy@corcoy.info

www.corcoy.info
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La Mobile Week Girona programa
més de 50 ponents i una vintena
d’activitats del 8 al 9 de juliol
Girona acollirà, el 8 i 9 de juliol, la Mobile Week 2021, que comptarà amb
més de cinquanta ponents i una vintena d’activitats. Amb el lema “Tecnologia per a la ciutadania”, enguany l’esdeveniment girarà al voltant de la
universalització dels serveis digital per tal d’aconseguir una societat oberta.
L’objectiu de la programació d’aquest any és incidir en el fet que el gaudi
d’internet i tot el seu potencial s’ha d’abordar des d’una perspectiva inclusiva
per a tota la ciutadania per no ampliar les desigualtats ja existents del sistema. També es pretén incentivar les habilitats digitals professionals i educar
en la ciberseguretat.
En aquesta edició, la Mobile Week Girona tindrà un format híbrid, combinant
pràcticament totes les activitats de forma presencial i en línia. Les propostes
van adreçades a tota la ciutadania i al teixit socioeconòmic de la ciutat i també busquen la participació dels centres educatius i de les activitats de lleure
com els casals d’estiu. Les activitats tindran lloc de 9 a 14 h, la majoria a El
Modern, situat al carrer Nou del Teatre, que recentment ha obert les portes
després de les obres de rehabilitació.

VINE A FER L’OFERTA
DE TAPA I CANYA

Cuina casolana

La Mobile Week, impulsada per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), va néixer fa cinc anys a Barcelona amb l’objectiu de posar a l’abast de
la ciutadania un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia. Girona hi
participa per tercer any consecutiu. La Mobile Week Girona compta amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya, i amb
el suport de CaixaBank i Estrella Damm.

ESMORZARS
MENÚ DIARI i CAP DE SETMANA

ENJAR
M
E
D
I
E
V
R
SE
TAR
PER EMPOR
Trav. de la Creu, 5 - GIRONA
Tel. 872 024 875
fenix.barrestaurant@gmail.com
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La nova exposició temporal del
Museu del Cinema posa el focus
en la representació de la figura de
l’espectador de cinema
El Museu del Cinema ha inaugurat l’exposició temporal “L’espectador
com a espectacle”, una mostra sobre el paper canviant dels espectadors
al llarg del temps i la seva transformació en una figura clau en la configuració de l’espectacle. També és un homenatge i una reivindicació de la
presència del públic a les sales de cinema, actualment en una greu crisi
d’assistència.
En conjunt, la mostra s’endinsa en la representació de la figura de l’espectador a les pantalles, a la fotografia i a les altres arts visuals i fa un
recorregut pel seu prestigi canviant i esperit crític i participatiu creixent. El
cinema el va invisibilitzar a la foscor de la sala, però des de ben aviat el
va fer alhora protagonista dels seus arguments, tant narratius com promocionals, és a dir, tant representant-lo a la pantalla com fent de les cues i
les masses de fans un element de seducció.

L’Ajuntament de Girona aprova
un permís menstrual per a les
treballadores, de vuit hores al mes
L’Ajuntament de Girona ha aprovat per Ple municipal un permís menstrual
per a les treballadores del consistori, de vuit hores al mes. Es tracta d’una
acció pionera a Catalunya i a la resta de l’Estat, que ha estat impulsada
a través de la Mesa General de Negociació amb els sindicats. El punt ha
estat aprovat amb els vots a favor de l’equip de govern (JxCat i Esquerra),
Guanyem, PSC i un membre de Cs, i l’abstenció de l’altre membre de Cs.
A partir d’ara, les dones, els homes trans i les persones no binàries que
treballin a l’Ajuntament de Girona podran agafar-se un permís menstrual
per indisposició a causa del període menstrual. La finalitat d’aquesta mesura és que les treballadores puguin conciliar el dret a la salut i el seu
benestar amb el del treball. En total disposaran de vuit hores al mes, o
la part proporcional corresponent a la jornada reduïda. Aquestes hores
disponibles es podran agafar en fraccions mínimes d’una hora i s’hauran
de recuperar en un període màxim de tres mesos.
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El Festival Tempo Girona incorpora
Dorian en els concerts de l’agost

Degustació de brioixeria

Els concerts a la Copa del Festival Tempo de Girona, que se celebraran
el 6 i 7 d’agost, inclouran un nou grup, Dorian. La banda barcelonina, un
dels grups més populars del país en música electro-pop, actuarà a Girona
el divendres 6 d’agost (22 h) en l’únic concert de l’estiu que té programat
a les comarques gironines. Les entrades per veure el grup d’indie rock ja
es poden comprar a www.tempogirona.com. El nou grup de Tempo Girona
s’afegeix a artistes ja programats pels concerts a l’agost a la Copa, com
MClan i Sofía Ellar.
Tempo Girona, que arriba a la 13a edició, fa un pas més aquest any per convertir-se en un dels festivals de referència a l’estiu i s’amplia amb dues nits
de concerts en un nou espai, la Copa. La previsió actual, a l’espera de com
evolucionen les condicions sanitàries a les properes setmanes, és que hi
hagi una capacitat per a 2.000 espectadors, tots drets, sense distàncies de
seguretat i amb mascaretes. Paral·lelament als concerts a la Copa, Tempo
Girona, conegut com El Festival petit del Barri Vell, oferirà del 15 al 31 de
juliol al Barri Vell propostes diverses, gratuïtes i d’àmbit local.

L’Ajuntament de Girona dona suport
a les activitats organitzades amb
motiu del Dia per l’Alliberament
LGBTI
L’Ajuntament de Girona va donar suport un any més a les activitats organitzades a la ciutat amb motiu del Dia per l’Alliberament LGBTI (lesbianes,
gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals), que té lloc cada 28 de juny,
per tal de visibilitzar i defensar els drets del col·lectiu LGBTI. Aquest any,
l’acció reivindicativa principal va consistir en la recepció i la signatura per
part de representants polítics d’una bandera trans gegant en senyal de
compromís per a la defensa dels drets de les persones trans.
Els diversos col·lectius organitzadors de l’acte, entre els quals hi havia
l’Espai LGTBI de Girona, van llegir un manifest a favor dels drets de les
persones LGBTI, on també van intervenir l’alcaldessa de Girona, Marta
Madrenas, i la delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a
Girona, Laia Cañigueral. Amb aquest acte, l’organització també busca denunciar la discriminació que encara pateixen algunes persones afectades
per LGBTIfòbia i animar qui ho necessiti a utilitzar els canals existents d’informació, d’assessorament i de suport.

Pastisseria personalitzada

Av. Lluís Pericot, 36
Girona - T. 972 90 27 65

pastisserialesdelicies@gmail.com

28 | notícies | girona

GiDona | juliol 2021

L’Ajuntament de Girona llança
Descobrint Girona, una aplicació
mòbil d’itineraris culturals per la
ciutat
Perruqueria canina
Alimentació natural
i cuinada

L’Ajuntament de Girona llança l’aplicació Descobrint Girona, que permet a la
ciutadania i a les persones visitants descobrir la ciutat caminant pel seu patrimoni cultural. La plataforma ofereix sis itineraris culturals de temàtica diversa
i per a tota la família. El vicealcalde de Girona i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, i la regidora de Promoció Econòmica, Glòria
Plana Yanes, van presentar la nova aplicació en roda de premsa.
Per als aficionats a la ficció cinematogràfica, l’itinerari “Girona de gel i foc”
revela el patrimoni que amaguen alguns escenaris de la sisena temporada
de la sèrie Joc de trons que es va rodar a la ciutat, i “Girona plató” mostra la
ciutat i la seva història a través d’algunes de les pel·lícules que n’han fet part
de la seva escena.
A més, quan es finalitza un itinerari, s’obté un descompte del 50% en l’entrada
al Museu d’Història de Girona, al Museu d’Història dels Jueus, al Museu del
Cinema o a la Casa Masó, vàlid durant un mes, i un 10% de descompte en els
productes de les respectives botigues.

C/ Maluquer Salvador, 18
Girona
Tel. 972 090 600
646 664 267
catidog_girona

2021 juliol | GiDona

comarques gironines | notícies | 29

30 | notícies | girona

GiDona | juliol 2021

El Museu d’Història de Girona rellegeix les col·leccions
del seu fons amb la mostra ‘Les coses que foren’
El Museu d’Història de Girona va inaugurar el passat 18
de juny l’exposició “Les coses que foren. Històries de
Girona narrades pels objectes del museu”. L’exposició
es podrà veure fins al 16 de gener del 2022.

compte que Girona és una ciutat plena de diversitat, de
com la diuen i com la perceben les diferents llengües
que l’habiten.

El Museu té un fons ric, format per diferents col·leccions
d’objectes de valor històric, etnogràfic, arqueològic, artístic, científic i tecnològic. En total, s’hi compten mes de
18.000 objectes amb orígens, cronologies i contextos
molt diversos. “Les coses que foren” té l’objectiu de fer
un repàs del que diuen, amaguen i simbolitzen aquests
milers d’objectes del museu, de com parlen del passat
de la ciutat, de què i de qui fan de símbols, i, tenint en

Els equips femenins gironins omplen Girona en la 9a
Jornada de l’Esport Femení
En total, hi va haver una vintena de disciplines diferents
d’una trentena d’entitats i clubs, tant de la ciutat com de
la demarcació de Girona.

Els equips femenins s’han apoderat per tal de reivindicar l’esport femení. Es tracta de la celebració de la 9a
edició de la Jornada de l’Esport Femení, que enguany
es va estendre més enllà d’un dia com era habitual per
tal d’evitar aglomeracions i garantir totes les mesures de
seguretat de la Covid-19.
L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el representant territorial de l’Esport de la Generalitat a Girona,
Josep Pujols; la coordinadora territorial de l’Institut Català de les Dones (ICD) a Girona de la Generalitat de
Catalunya, Fina Surina, i el regidor d’Educació, Infància
i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, van
visitar l’esdeveniment.
El públic va poder gaudir veient els entrenaments i els
tornejos dels equips femenins del territori, que es van
traslladar al carrer per tal de fer visible l’esport femení.

La Jornada de l’Esport Femení s’emmarca dins del Programa de Promoció de l’Esport Femení que porta a terme l’Ajuntament de Girona. Es tracta de tot un seguit
d’actes, accions i activitats físiques i esportives, així com
formatives i divulgatives, que tenen la finalitat de fer visible l’esport femení. L’esdeveniment està organitzat per
l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Dipsalut i
el Consell Esportiu del Gironès.
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El cicle de joves intèrprets Estiu&Jazz programa nou
concerts entre el 16 de juny i el 25 de juliol
El cicle de joves intèrprets Estiu&Jazz celebra la cinquena edició amb un total de nou concerts programats
entre el 16 de juny i el 25 de juliol, i protagonitzats per
les noves generacions del jazz a casa nostra. En aquesta edició es posa especialment en valor el planter de
joves estudiants de música de les comarques gironines,
oferint-los un espai on donar-se a conèixer. El cicle l’encetarà el combo de nivell avançat de La Moderna, l’Escola de Música Moderna de Girona, format per alumnes que actualment s’estan preparant per presentar-se
a les proves de nivell per accedir a un grau superior de
música (el 16 de juny, a les 20 h, al pati de l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt).
La programació també inclou la presentació del tercer
disc del jove trompetista empordanès Joan Mar Sauqué (el 2 de juliol, a les 20 h, al Centre Cívic Pont Major), que interpretarà per primera vegada a Girona les
cançons que formen part del nou àlbum, titulat Gone
with the wind.

Girona durant els vespres de cada diumenge de juliol.
Completen la programació el duet Laura Milazzo &
Joel Moreno (el 3 de juliol, a les 20 h, a la Fundació
Valvi), el grup Blue Velvet (el 15 de juliol, a les 20 h, al
Centre Cívic Sant Narcís) i una jam session (el 9 de juliol,
a les 20 h, al Centre Cívic Pont Major).

Inclourà, com ja és habitual, grups provinents de la factoria Taller de Músics formats per estudiants en actiu i
alumnes que n’acaben de sortir graduats. Denis Suárez
Quartet, Pablo Martín Trio, Marta Duran Quartet i Pau
Mainé Trio ompliran el pati de la Casa de Cultura de

Aquest cicle compta amb el suport de l’Ajuntament de
Girona, la Diputació de Girona, el Patronat de Turisme
Costa Brava Girona, la Casa de Cultura de la Diputació
de Girona, la Fundació Valvi i l’Ajuntament de Salt.

La música en viu torna a la Devesa aquest estiu amb la
cinquena edició de Notes al Parc
La cinquena edició del cicle de concerts Notes al Parc
tornarà a omplir de música en viu la ciutat de Girona
amb una desena de propostes entre el 10 de juliol i el
25 d’agost.
La iniciativa té per objectiu fomentar la cultura de proximitat i apropar nous públics a la música, amb una oferta de concerts àmplia, diversa i de qualitat i, al mateix
temps, reforçar la difusió i el suport als creadors locals i
les formacions musicals del territori. En total, el programa compta amb dotze actuacions musicals de petit i de
gran format, amb concerts d’artistes com Momi Maiga,
La Ludwig Band, Laia Frigolé i Eva del Campo, Trio
Andrée, Girona Jazz Project Big Band o Sextet Gerió,
entre altres.
Per segon any consecutiu, el cicle està previst en un
únic espai, i tots els concerts tindran lloc a la plaça de

les Botxes de la Devesa, excepte el de la Jove Orquestra de les Comarques Gironines, que s’oferirà a l’Auditori
de Girona el dissabte 24 de juliol.
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Les Guies de Figueres i
els Amics dels Museus
Dalí presenten la nova
visita teatralitzada ‘En
Vadoret i el seu osset’

GiDona | juliol 2021

La Mobile Week Figueres
tindrà lloc del 8 al 10
de juliol amb l’objectiu
d’apropar la tecnologia a
la ciutadania
Figueres serà una de les seus de la Mobile Week
Catalunya 2021, la iniciativa impulsada per la Mobile
World Capital Barcelona (MWCapital) juntament amb la
Generalitat, que se celebrarà del 8 al 10 de juliol. La
participació de Figueres en la Mobile Week Catalunya
s’emmarca en la voluntat del Govern municipal de generar oportunitats en el creixent sector TIC i promoure i
potenciar les empreses tecnològiques com ara la creació d’un hub tecnològic.
Durant aquests dies, l’objectiu és apropar la tecnologia a la ciutadania i, alhora, crear un espai de reflexió sobre l’impacte i els usos de la tecnologia en
el nostre dia a dia.

La Baronessa de Terrades i la seva filla Clotilde són
les protagonistes de la nova visita dalinina de la capital de l’Alt Empordà. Impulsada conjuntament per
les Guies de Figueres i els Amics dels Museu Dalí,
aquesta nova proposta teatralitzada adreçada al públic familiar es va estrenar el 26 de juny i s’incorporarà
a l’oferta de rutes per la ciutat que ofereix l’Oficina de
Turisme local.
En Vadoret i el seu osset és una proposta per a famílies amb mainada nascuda a partir de la Ruta Dalí inaugurada el mes de març de l’any passat. Bel Bellvehí
i Anna Garcia Casals donen vida a la baronessa i la
seva filla, grans amigues de la família Dalí. El Museu del
Joguet de Catalunya, antiga casa pairal dels barons de
Terrades, és el punt de partida d’aquesta visita teatralitzada que serveix per descobrir la història de Don Osito
Marquina i la infantesa dels seus propietaris, els germans Salvador i Anna Maria Dalí. A continuació, guiaran els participants pels carrers de Figueres resseguint
l’itinerari de les formigues dalinianes, inclosa l’entrada
al Museu de l’Empordà, tot jugant amb el surrealisme.
Aquest camí de formiguetes conduirà fins al punt final
de la visita, l’exterior del Teatre-Museu Dalí.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha ressaltat
la transversalitat de la Mobile Week, “ja que hi tenen
cabuda des de perfils més professionals fins a tota
mena d’amants del lleure i de l’oci i també dona espai a totes les edats, perquè des dels joves fins a la
gent gran poden trobar en la tecnologia eines i utilitats per a les seves necessitats quotidianes”.
Per la seva banda, la regidora de Noves tecnologies,
Ester Marcos, ha ressaltat que “aquestes jornades seran un altaveu pel nostre talent local, sinó també per
visualitzar el paper de la dona dins del món de les
noves tecnologies, que tot i estar prou infrarepresentades, també hi ha dones innovadores i que tenen
molt per ensenyar-nos”.
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‘Dalí de Figueres’, una proposta de la Fundació GalaSalvador Dalí i de Figueres per inundar de l’esperit del
geni el centre de la ciutat durant aquest estiu
Els mesos de juliol i agost, la ciutat de Figueres intensificarà la presència daliniana als carrers. Això serà possible gràcies al projecte Dalí de Figueres, que organitzen
conjuntament la Fundació Gala-Salvador Dalí i l’Ajuntament de Figueres. Durant els mesos d’estiu, al llarg del
dia s’instal·laran deu figures de dos metres amb retrats
del geni empordanès en diferents etapes vitals i situats
en espais importants en la vida de l’artista de Figueres. I
cada nit, s’il·luminaran quatre edificis singulars de la ciutat
(Torre Galatea, Ajuntament de Figueres, Casino Menestral
i Escorxador) amb obres que es troben al Teatre-Museu
Dalí de Figueres. A més d’aquestes accions que es desenvoluparan cada dia, se celebraran moltes accions paral·leles, com són les visites guiades en quatre idiomes: la
ruta Dalí, rutes enoturístiques, una visita a l’església de
Sant Pere i una visita teatralitzada sobre el Dalí infant.
Comerç Figueres, en el marc del Dalí de Figueres ha organitzat tot un seguit d’accions paral·leles com són actuacions musicals sota les projeccions dalinianes o el fet que
cada dijous els comerços tancaran a les onze de la nit. Els
dijous, també hi haurà un mercat artesanal a la Rambla.
Segons l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, “Dalí de
Figueres és un exemple de suma d’esforços per dinamitzar la cultura, l’economia i el turisme a la nostra ciutat. I
aquest és el camí després de la crisi que hem patit.”
Per la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, “la Fundació Gala-Salvador Dalí homenatja també el Dalí de Fi-

gueres. Ell va voler que la seva darrera gran obra fos a la
seva ciutat natal i va declarar: “On, si no a la meva ciutat,
ha de perdurar el més extravagant i sòlid de la meva obra.
On si no?’ Figueres és Dalí. Dalí és Figueres.”
El regidor de Cultura i Turisme de Figueres, Alfons Martínez, ha destacat “l’aposta de Figueres per propostes estructurals en l’àmbit de cultura i turisme. Més oferta constant i menys esdeveniments efímers. Hem aconseguit que
hi hagi una oferta cultural i turística estable a la ciutat. I
amb Dalí de Figueres, aquest estiu fem un salt”.

Figueres celebra el primer Consell d’Infants després de
la pandèmia
La Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres va rebre els
membres del Consell d’Infants de la Ciutat recuperant la
presencialitat.
L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va felicitar com
s’han adaptat durant aquest any de pandèmia i com han
fet possible que el curs escolar, conjuntament amb la comunitat educativa i les famílies, s’hagi superat amb èxit.
Durant el ple del Consell d’Infants, es van posar sobre la
taula diferents propostes, relacionades amb el medi ambient, el feminisme i l’educació. El Consell és un espai on
els infants i els adolescents poden expressar les seves

idees i opinions i proposar accions per transformar la ciutat. És una proposta d’educació en valors que vol sensibilitzar els infants, i la comunitat educativa en general, sobre
la participació ciutadana.
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La Fundació Dalí
participa en una
taula rodona sobre
falsificació en l’art

Figueres instal·la codis QR
a les parades d’autobús per
consultar en temps real l’hora
d’arribada del bus

El 21 de juny la Fundació Dalí va participar en la taula rodona “Keeping track
of art market fakes: can different sources
be integrated? (Seguint la pista dels falsos en el mercat de l’art: es poden integrar les diverses fonts?)”, organitzada
per Alma Mater Studiorum de la Universitat de Bolonya, Itàlia. Per part de la
Fundació Dalí, la ponent va ser la seva
curadora en cap, Carme Ruiz.

L’empresa pública Fisersa ha instal·lat codis QR i comunicació
sense contacte (contactless) a les parades del bus urbà per consultar en temps real l’hora de pas dels propers busos. L’usuari pot consultar a través del dispositiu mòbil l’hora de pas dels
busos per aquella parada, sense necessitat d’instal·lar cap aplicació addicional al mòbil. La simple aproximació del mòbil als
plafons informatius que s’instal·laran a les parades del servei de
transport urbà de Figueres informa a temps real els ciutadans del
pas de l’autobús.

Els altres participants van ser Andrea
Bacchi, de la Fundació Federico Zeri (un
centre de recerca en història de l’art integrat a la Universitat de Bolonya), Raffaella Morselli, de la Universitat de Teramo (al centre d’Itàlia) i Maria Cristina
Paoluzzi, directora de la seu a Roma de
casa de subhastes Dorotheum.

Fruit de la necessitat de millorar i instaurar mesures de control,
d’eficiència i de l’eficàcia dels serveis públics, s’inverteix en programes i solucions de R+D, per tenir la informació i les dades. Alhora, aquesta informació es pot traduir a formats que permeten donar
a la ciutadania solucions útils per la mobilitat dins la ciutat.
El conseller delegat de Fisersa, Pere Casellas, ha explicat que
“aquest és un pas més per modernitzar i millorar el servei
d’atenció als usuaris dels autobusos urbans de la ciutat”.
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Palafrugell ofereix als usuaris de les seves platges una
app on es mostra la capacitat i l’espai de què disposa
cada platja
cació són les següents: Tamariu, amb una capacitat per
a 866 persones; Llafranc, amb 1.318 places; a Calella
de Palafrugell, el Canadell, amb capacitat per a 639
persones; el port de Malaspina, amb 80 places disponibles; la platja d’en Calau, que té un total de 77 places; La Platgeta, amb capacitat per a 42 persones; el
Port Bo, que té 35 places, i finalment el Port Pelegrí,
que té una capacitat per a 243 persones.
L’aplicació es troba dins l’app de l’Ajuntament de Palafrugell, Palafrugell al Mòbil, i està disponible per a
Android i iOS. A més, s’adapta a qualsevol dispositiu
per tal de fer més fàcil la navegació.
L’Ajuntament de Palafrugell ha posat en marxa, des del
dia 1 de juliol, l’app de control d’accés a les platges
del municipi. Es tracta d’una aplicació molt visual i fàcil
d’utilitzar, la qual permet a l’usuari, en temps real, saber
si les platges es troben al màxim de la seva capacitat o
encara hi ha places disponibles.
A l’aplicatiu cada platja disposa d’una descripció i del
nombre total de persones que pot acollir, comptant amb
la distància de seguretat. Mentre el color de la icona de
la platja estigui en color verd, la platja té capacitat i es
pot seguir ocupant; en el moment que apareix el color
vermell, vol dir que la platja està al límit. Tot i que, a
diferència de l’any passat, les platges no es tancaran,
sí que l’app servirà als usuaris per valorar si consideren
millor buscar una platja del mateix municipi que encara
tingui disponibilitat i tingui el distintiu en color verd.
Les platges que compten amb el control d’accés i que
es poden consultar segons la seva disponibilitat a l’apli-

Aquesta mesura es complementarà amb una sèrie de
senyalitzacions que s’han instal·lat a les platges, on
s’esmenten les mesures i els consells de seguretat de
cara als usuaris de les platges. Per tal d’establir aquest
control, es comptarà amb agents cívics, que, paral·lelament, oferiran tota la informació als usuaris de les
platges, els quals seran presents fins al 31 d’agost. Els
agents treballaran cada dia de la setmana amb un horari ininterromput de 10 del matí a 6 de la tarda.
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Es presenten noves passejades, rutes i camins a
Castell d’Aro-Platja d’Aro i s’Agaró
Natura Local, juntament amb l’Ajuntament de Castell,
Platja d’Aro i s’Agaró, ha organitzat diferents rutes que
representen un ventall de possibilitats i llocs increïbles
per visitar. Des del municipi de Castell d’Aro, d’origen
medieval, entre el massís d’Ardenyà Cadiretes i el de
les Gavarres i Platja d’Aro al bell mig de la Costa Brava
s’aconsegueix descobrint nous i sorprenents racons.

El camí de ronda de s’Agaró
El camí de ronda de s’Agaró uneix les platges del Racó
de s’Agaró i de Sa Conca seguint el traçat GR-92. Juntament amb la urbanització noucentista, va ser declarat
Bé Cultural d’Interès Nacional l’any 1996.

Ruta de les escultures
Ruta urbana que passa pel parc dels Estanys que permet poder veure les escultures que el nucli de Platja
d’Aro té escampades per l’entramat urbà.

Itinerari de Fenals
Itinerari llarg, amb força desnivell i trams de via asfaltada per descobrir les traces dels antics pobladors i els
canvis del paisatge que s’han donat l’últim segle. Es
gaudeix del romànic i de boniques vistes, i coneixerem
la vegetació forestal més representativa.

Ruta pels estanys del Ridaura
En aquest itinerari que descobreix el curs baix del Ridaura es visiten les zones humides de la seva desembocadura, el parc dels Estanys i la bassa del Dofí.

Ruta de les fonts
Ruta circular que comença al nucli antic de Castell
d’Aro i que descobreix les fonts d’aquests estreps de
les Gavarres, abans punts de recés molt importants per
a tots els bosquetans que hi feinejaven.

Ruta per cala Rovira
Breu itinerari que, partint del Cavall Bernat, a l’extrem
de la platja Gran de Platja d’Aro, discorre seguint el
camí de ronda vers el nord, passant per cales d’una
bellesa paisatgística excepcional.
Més informació: www.naturalocal.net

S’inicia l’excavació de la ‘pars rústica’ de la Vil·la
Romana dels Ametllers de Tossa
L’Ajuntament de Tossa té intenció de completar definitivament el coneixement arqueològic de la Vil·la Romana
dels Ametllers (segles I aC - VI dC), catalogada com a
Bé Cultural d’Interès Nacional des de fa una dècada,
amb l’objectiu de culminar-ne el procés de recuperació
i rehabilitació. A partir de les excavacions realitzades a
l’inici del segle XXI, s’ha pogut completar la lectura de
la pars urbana del jaciment, el que seria la part superior.
No obstant això, la part inferior, també coneguda com
pars rústica, no s’havia estudiat en profunditat. Fins ara.
Cal recordar que la vil·la va ser descoberta l’any 1914
pel Dr. Ignasi Melé. Es tracta d’una de les vil·les més
importants de l’antiga província de Tarraco. Dedicada
especialment al conreu de la vinya i a l’exportació de
vi de gran consum, és un exemple clàssic d’explotació
agrícola a la Mediterrània romana. La seva situació al

vessant oriental del turó de Can Magí, de cara al mar
i amb un clar domini sobre la badia, va condicionar la
distribució de l’edifici.
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La Residència Pi i Sunyer, Càrites Roses, Creu Roja
Roses - Castelló d’Empúries i Josep Maria Massot,
premis Arjau 2021
Els premis Arjau han volgut tenir aquest any un marcat
caràcter solidari i posar l’accent en les entitats de
Roses que han tingut un paper fonamental durant la
pandèmia i que han rebut de ple l’impacte de la crisi
social i sanitària. Enguany, els premiats amb aquest
guardó han estat la Residència Pi i Sunyer, Càrites Roses i l’assemblea de Creu Roja Roses - Castelló d’Empúries. També ha rebut el premi Arjau el comerciant rosinc Josep Maria Massot, responsable de recuperar les
catifes de Corpus del municipi.
Els premis Arjau es van concebre com uns reconeixements a empresaris vinculats al municipi, que han tingut una trajectòria exemplar i que amb la seva feina i
compromís han ajudat a impulsar-lo i a continuar conduint-lo cap a l’excel·lència.

La plataforma ‘Stop al macroparc eòlic marí de la
Costa Brava Nord’ trasllada al Síndic de Greuges la
seva preocupació pel gran impacte del projecte del
parc Tramuntana
Representants de la plataforma “Stop al macroparc
eòlic marí de la Costa Brava Nord” es van reunir amb
el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, a l’Ajuntament de
Castelló d’Empúries per traslladar-li la seva preocupació pel gran impacte que tindrà el projecte del parc Tramuntana. També li van traslladar la necessitat d’apostar
per un model de transició energètica descentralitzat i
participatiu, un model consensuat amb el territori i que
no estigui impulsat per oligopolis, amb l’objectiu de
beneficiar-se dels fons europeus, i que pugui aportar
rendiments directes a les empreses i la ciutadania del
territori, basat, a l’Empordà, principalment per l’obtenció d’energia solar en espais de generació en zones
ordenades urbanísticament i amb el menor impacte ambiental possible, a prop dels grans llocs de consum. A
la reunió també va assistir l’alcalde de Castelló d’Empúries, Salvi Güell.
La trobada l’havia sol·licitat el mateix Síndic de Greuges per conèixer de primera mà el posicionament de
la plataforma i les accions que està duent a terme. Els
representants de l’entitat alerten que la zona on es vol

instal·lar el macroparc està classificada com a zona
d’exclusió i, a més, es troba en un espai de gran fragilitat ecològica.
La plataforma compta amb el suport de més d’una trentena d’entitats de diversos àmbits (el turisme, la nàutica,
el submarinisme i l’esport, que apleguen 1.800 empreses), confraries de pescadors, entitats ecologistes, societat civil i partits polítics.
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La Laia Sanz torna al Mundial de
trial vuit anys després
Paula Fajardo Valios
Periodista de motociclisme i pilot de motocròs

Laia Sanz torna als seus orígens. Vuit anys després de
participar per última vegada en una prova de trial, la pilot de Gas Gas, ha tornat a competir en l’esport que la va
veure créixer des de la infància fins a convertir-se en un
referent de l’off-road sobre dues rodes. En el Campionat
del Món de trial femení, on acumula tretze títols, una xifra
que cap altra dona al món ha aconseguit igualar.
seu retorn, com si els vuit anys que ha estat allunyada
del trial no haguessin existit. Va ser un cap de setmana
molt positiu per ella, perquè falten moltes carreres i sap
que pel seu nivell pot guanyar. Té molt marge de millora,
ja que aquesta és la seva primera cursa després de tant
de temps.
El pròxim assalt serà el 3-4 de juliol a Charade, al TrialGP de França. La segona prova del calendari tindrà únicament una cursa puntuable.

El cap de setmana del 12 i el 13 de juny a Tolmezzo, Itàlia,
van tenir lloc les dues primeres curses de la temporada,
disputades el dissabte i el diumenge.
A la primera, la pluricampiona espanyola va aconseguir
emportar-se la victòria, seguida d’Emma Bristow, la set
vegades campiona de món que domina el Mundial de
trial des del 2014. Les va seguir Berta Abellan, que va
aconseguir pujar al tercer esglaó de pòdium.
Diumenge, Berta Abellan va tornar a aconseguir la tercera posició, però la victòria i la segona posició van canviar
respecte a dissabte. En aquest segon dia va ser Emma
Bristow qui es va proclamar guanyadora i Laia Sanz va
aconseguir la segona posició. Així doncs, Laia Sanz i
Emma Bristow van acabar el cap de setmana compartint lideratge amb 37 punts a la classificació general del
Mundial, cosa que anticipa un duel entre elles per a les
pròximes carreres.
La part més positiva per a la pilot catalana és que, tot i
no trobar-se encara en el seu millor estat de forma, s’ha
mostrat molt competitiva des del primer moment en el

El 2021 ve acompanyat de moltes novetats per la Laia
Sanz, i és que la de Corbera de Llobregat també ha
decidit tornar al Mundial d’enduro femení, en el qual la
seva última participació va ser el 2017, fa quatre anys,
quan va decidir centrar-se en els ral·lis Cross-Country i
el Dakar.
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Sandra Pallé
CEO
Cofundadora de
Pallars Fustes
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Per a les persones que encara no em coneixeu, soc la
Sandra Pallé, copropietària de l’empresa Pallars Fustes,
una empresa familiar, jove i emprenedora, dedicada a la
construcció sostenible amb fusta.
He nascut i crescut al Pirineu, al Pallars Sobirà, rodejada
de boscos, muntanyes, rius i naturalesa. Provinc d’una
empresa familiar amb més de cinquanta-cinc anys dedicats a la fusta. L’avi patern es dedicava a l’explotació
forestal i tenia una serradora. Recordo de petita jugar
enmig de les serradures i els encenalls i saltar sobre
l’estesa de troncs de pins i avets dels patis. La fusta la
porto integrada en essència, i això fa que m’il·lusioni
cada dia crear espais més sostenibles, eficaços, creatius i ecològics.
Vaig estudiar a Barcelona i em vaig llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses. Mentre estudiava, compaginava la facultat amb la feina, i vaig treballar en
un magatzem de fusta que la meva família tenia a La
Llagosta, fent tasques comercials i de gestió. Allí vaig
aprendre molt de les fustes nobles, els taulers i els derivats, i molt de gestió empresarial.
Un cop finalitzats els estudis, vaig treballar al sector
bancari uns quants anys, en atenció i gestió comercial.
Va ser una feina enriquidora i molt gratificant. Després

de sis anys, vaig decidir tornar al negoci familiar. El meu
germà també havia finalitzat els seus estudis d’enginyeria i volíem, en comú, continuar el projecte que havia
iniciat l’avi.

48 | vivències | sandra pallé

GiDona | juliol 2021

l’abast del nostre projecte per fer més sostenible la Costa Brava. Ens avala una trajectòria professional de més
de 1.700 projectes elaborats amb fusta.
A Pallars Fustes som un equip professional i humà amb
gran passió per la fusta. Som una empresa que té per
objectiu fomentar el gran potencial d’un material tan noble i dúctil com la fusta i aplicar-lo tant a la construcció
com a la rehabilitació d’edificis d’una manera ecològica
i racional.
En Sinto, enginyer industrial, és l’especialista en projectes tècnics, control de fabricació i posada en obra. És
expert en disseny i càlcul estructural amb fusta, dibuix
amb 3D Cadwork i preparació d’arxius per a les màquines CNC.
Junts, dirigim un equip format per enginyers, calculistes,
dissenyadors, fusters d’armar, transportistes i col·locadors d’estructures, conscients d’assolir una qualitat en
el producte final, un servei ràpid i precís, amb la màxima
serietat i compliment.
El nostre signe d’identitat és el bon servei amb un personal altament qualificat i amb la llarga experiència que
ens avala treballant en el món de la fusta. Podem treballar projectes clau en mà. Proposem solucions úniques
integrals per a les diferents construccions i aportem el
conjunt tècnic necessari. Treballem amb il·lusió per aportar millores d’àmbit ambiental i arquitectònic.
Ens vam incorporar i juntament amb els pares, que ja havien fet millores a les instal·lacions i la maquinària, vam
habilitar naus i incorporar màquines de control numèric
CNC, raspallat i pintat de les estructures. També vam
adaptar uns sistemes industrialitzats per fabricar panells
d’entramat i transport amb els nostres camions.
La nostra activitat està basada en l’enginyeria i en la fabricació i el muntatge de tota mena d’estructures i cases
de fusta. També ens especialitzem en:
• Forjats i cobertes de fusta
• Arquitectura i solucions integrals
• Cases de fusta
• Pèrgoles i porxos a mida
• Folrats i terres exteriors
• Venda de productes al detall
Vam començar el nostre projecte al Pirineu de Lleida,
enmig d’un paratge de boscos i muntanyes, conscients
de la sostenibilitat del medi natural que l’envolta i amb
un fort arrelament a aquesta terra. I ara també som presents a l’Empordà, a terres gironines, des de fa uns tres
anys. El nostre besavi era gironí i d’aquí també ens ve la
nostra estima cap aquestes terres i la il·lusió d’ampliar
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La fusta és el material constructiu del segle XXI, sens
dubte. Perquè és el material més sostenible, eficient,
ecològic i saludable que existeix. Ens permet fer qualsevol disseny i proporcionar el millor benefici per al nostre
planeta, ja que emmagatzema CO2, i n’hem de ser sabedors.
Tota la fusta que treballem prové de boscos sostenibles
i disposem de les certificacions corresponents. Per cada
arbre utilitzat per a l’estructura, es replanten cinc arbres.
A més, la fusta emmagatzema CO2 i la gent ho desconeix. La fusta absorbeix el CO2, estalviem 60 tones de
CO2 si ho comparem amb qualsevol altre material de
construcció. És l’equivalent al que gasta un cotxe familiar en un any.
A més, la fusta sabem que té molts valors, com ara el
confort, l’aïllament de fred i calor, la sostenibilitat, l’eficiència energètica i inclús el preu. Té un altre gran
avantatge, que és que amb un petit gruix es poden fer
construccions molt resistents. I amb la fusta maximitzem

“La fusta és el
material més
sostenible, eficient,
ecològic i saludable
que existeix”
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l’espai, que és un altre valor afegit. També s’ha de tenir
en compte que en una casa de fusta es viu més saludablement.
Tenim una gran passió per la fusta, ens agrada crear espais on els nostres clients se sentin feliços i contents i
visquin millor.
És molt important per nosaltres la satisfacció del client,
ens omple i ens ajuda a créixer, a avançar i a ser millors persones. Volem que els nostres clients siguin els
nostres amics i que comparteixin la nostra estima cap
aquest noble material.
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Jenny Xufré i Marcé
Regidora de Turisme de Castell d’Aro, Platja
d’Aro i s’Agaró

Com us ha afectat la pandèmia en un municipi com
el vostre, encarat als serveis i al turisme en general?
Ha estat molt dur i complicat. Especialment durant el
confinament municipal, ja que els pobles del voltant i el
nostre es complementen en molts àmbits. L’empresariat,
com a tot arreu, ha patit molt, però també haig de dir
que hi ha noves obertures i tothom està molt esperançat
en aquest estiu. Creiem que serà un molt bon estiu, millor que l’any passat, que ja va ser bo, tenint en compte
l’excepcionalitat de la situació. Tot l’equip de govern estem treballant per fer que sigui un estiu al més normal
possible. El tret de sortida el vam tenir del 19 i el 20 de
juny amb el Xalaro, el festival familiar per excel·lència,
en què hem recuperat circ, teatre, màgia, espectacles

musicals... Sempre amb aforament controlat i amb entrades numerades en els espectacles que van tenir un
horari especificat. Hem creat el que anomenem Espai
Masia Bas, a tocar de la biblioteca i l’aparcament del
mercat, un recinte on també farem les Nits de Jazz, cada
divendres durant tot l’estiu; la Gran Cantada d’Havaneres, el dissabte 10 de juliol, o els concerts de festa major
del mes d’agost.
La seguretat continua sent una de les premisses a
l’hora d’oferir els diferents espectacles?
Així és. Hi ha molts esdeveniments que fèiem a la platja,
però a la façana marítima els aforaments encara no són
controlables. Treballem per a la seguretat de tothom.
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Però no hem d’oblidar que tenim dos quilòmetres de platja i, tot i que ho podríem fer, preferim diversificar-ho en
les nostres tres viles: Castell d’Aro, Platja d’Aro i s’Agaró.
Per exemple, vam fer castell de focs artificials la nit de
sant Joan simultàniament a la platja des de Cavall Bernat, a Castell d’Aro des de l’institut i a s’Agaró al Parc de
Sant Ramon. Per tant, van ser tres revetlles. Volem fugir
de qualsevol cosa que signifiqui aglomeracions, i encara
que tots estem conscienciats i molts estem vacunats, és
important evitar grans aglomeracions de gent. I amb això
estem treballant.
La certificació de turisme familiar fa que aquest any
disposeu de més espais per a les famílies amb nens
petits...
Aquest estiu tornem a programar el Miniclub a la platja
Gran, una ludoteca per a nens de tres a dotze anys on
podran estar una hora de manera totalment gratuïta. És
un servei que vam inaugurar el 25 de juny i estarà disponible fins al cap de setmana de l’11 de setembre. És
un espai tancat, ombrejat, amb jocs de taula, pilotes i
diferents activitats coordinades per un equip de monitors i monitores. La mainada pot entrar-hi a les hores en
punt, per tal de controlar grups i aforament, sense reserva prèvia. Aquest any, a més, fem una prova pilot en un
altre espai per als papes i les mames amb nadons: l’hem
anomenat Babyclub, i serà un espai més de relaxament
per alletar i canviar bolquers, amb neveres per deixar
el menjar dels nadons, amb microones per escalfar i
amb aparcament per als cotxets. A més, fem diferents
activitats, com ara hipopressius, spinning, zumba, marxa
nòrdica o ioga a llocs emblemàtics, com ara al camí de
Ronda o a S’Agaró a dalt del puig Pinell, amb una vista
impressionant. I tot en petit format. També es faran visites
teatralitzades per a les famílies (www.platjadaro.com).

L’avinguda principal, tal com vau fer l’any passat, la
tancareu en hores punta?
Creiem que és una mesura que ha vingut per quedar-se.
Des de les set de la tarda fins a la matinada l’avinguda
comercial, la nostra artèria principal, queda tancada a la
circulació. I a diferència de l’any passat, aquest any on
es farà l’ampliació de terrasses al carrer. Les terrasses
ocupen l’espai que tenen assignat i l’espai que es converteix en zona de vianants serà per als visitants. Hem
posat uns bancs i unes jardineres al mig del carrer per
tal que el passeig sigui encara més agradable. L’aparcament el tenim controlat a diferents espais i, per tant,
creiem que aquesta mesura farà més amable la visita a
Platja d’Aro.
Esteu fent una aposta pel turisme actiu amb unes rutes de senderisme que estreneu aquest any...
Així és! Són sis rutes de senderisme que aquest any volem potenciar amb diferents nivells d’exigència. Creiem
que és una magnífica oportunitat per descobrir l’entorn

54 | entrevista

natural de la façana marítima, però també de l’interior i
fins i tot alguna sorpresa dins la trama urbana. Els itineraris en diferents idiomes poden trobar-se a www.naturalocal.cat o mitjançant una app per als mòbils a Natura
Local, on es poden descarregar les rutes per tal de seguir les indicacions.
Teniu alguna previsió sobre l’oci nocturn, que és una
altra pota de la vida de Platja d’Aro?
Estem pendents al que ens digui el Procicat. En tenim ganes i tots els empresaris de l’oci nocturn estan conscienciats per fer les coses de la millor manera que es pugui
fer, un cop els deixin obrir. Tothom en té ganes, i els joves
en particular, perquè fa massa temps que no poden sortir
de nit. Fins i tot des de l’Ajuntament havíem presentat
una proposta de prova pilot a Platja d’Aro.
El monòlit que va aparèixer a la platja continua sent
un gran interrogant!
Va arribar i va desaparèixer. No en sabem res. El fet és
que va sortir la notícia a tots els mitjans del món i, vulguis
o no, també ens ha beneficiat perquè ens ha posat en
veu de tothom. Hem fet entrevistes no només a mitjans
catalans i europeus, sinó també a països tan allunyats
com Argentina, Nord-amèrica i països asiàtics. Va ser un
fet anormal, però que ens ha portat bones vibracions.
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Les dones i el sector
assegurador a Girona
Em reuneixo amb cinc dones mediadores d’assegurances que han tingut èxit en les seves
empreses a diferents corredories d’assegurances. Ben formades, professionals i que volen
trencar una llança dins un sector força masculinitzat. Totes cinc estan a la Junta del Col·legi
de Mediadors d’Assegurances de Girona, que presideix Jordi Triola, un dels col·legis professionals del sector més dinàmics no només de Catalunya, sinó també de l’Estat espanyol.

A la majoria de les cinc empresàries la professió els ve
per tradició de familiar. És el cas de la Laura Cordón,
de la Corredoria Costa Brava de Girona, amb més de
cinquanta anys de tradició al sector assegurador i que
representa la tercera generació; de la Georgina Casagran, de la corredoria Casagran de Girona, que dirigeix
al costat de la seva germana i que la va fundar el seu
pare, o de la Cristina Casanovas, a la corredoria que
porta el seu nom a Torroella de Montgrí i que representa la segona generació. Però al costat d’aquesta tradició
familiar, també ens trobem amb dues empresàries que

van crear la seva corredoria elles mateixes: és el cas
de la Mercè Herrera, que regenta la seva corredoria a
Lloret de Mar, la qual va crear fa vint-i-cinc anys, o de la
Roser Portell, que es va incorporar al món de l’assegurança amb el seu marit i regenten la corredoria d’assegurances a Llobet & Portell, a Figueres.
Quina diferència hi ha entre un agent d’assegurances
i un corredor d’assegurances?
“Bàsicament, la diferència rau en el fet que un corredor
pot treballar per a les companyies d’assegurances que
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desitgi i no hi té cap vincle més enllà del seu client. Per
la seva banda, l’agent està limitat a una o dues companyies, i té el vincle amb la companyia que treballa”,
afirma la Mercè Herrera. Però també cal assenyalar
que “ser corredor, pel fet que es treballa amb diferents
companyies d’assegurances, comporta una sèrie d’obligacions molt estrictes com és la de posseir una pòlissa
molt elevada de responsabilitat civil, així com altres requisits formatius i de capacitat financera”, apunta la Laura Cordón.
S’ha de tenir en compte que el Col·legi és de mediadors
d’assegurances, que agrupa tant agents com corredors.
“És important que el professional d’assegurances estigui
col·legiat, perquè, tot i que ara no és obligatori, comporta tant una sèrie d’avantatges per al professional com
una garantia per al client”, assegura la Georgina Casagran. “Tots necessitem formació continuada i reciclatge
professional, i el Col·legi de Mediadors d’Assegurances
de Girona ho ofereix. No s’entén que, malgrat que la
col·legialització és obligatòria per a metges o advocats,
per posar un exemple, no ho és per als mediadors d’assegurances”, afirma la Roser Portell.
“Estar col·legiats és una garantia dels estudis cursats i
de l’habilitació per realitzar la teva professió, i encara
que no n’hi hagi obligació, és una garantia per al teu
client i també per a tu mateixa, per la formació en assegurances que comporta amb una legislació que sovint
és molt canviant”, apunta la Cristina Casanovas.
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Els bancs exerceixen una competència deslleial al
sector de l’assegurança?
La Cristina Casanovas afirma que el sector bancari s’ha
introduït de manera poc professional dins el món assegurador, i aquesta segurament és una de les raons per
les quals els mediadors han deixat de tenir l’obligació
d’estar col·legiats. La Georgina Casagran afirma que
“moltes de les persones que ens truquen dels bancs per
oferir-nos una assegurança segurament no tenen prou
formació per assessorar el client en temes d’assegurances, i moltes vegades obliguen el client a contractar-les
per tal de tenir menys comissions bancàries. I això és
greuge molt gran.”
La Mercè Herrera va més enllà i afirma que és una coacció impresentable. Alhora, afirma que mai no s’ha trobat
una pòlissa ben feta dels bancs, que miren només les
cobertures que interessen al mateix banc. “Perquè clar,
faran una hipoteca de 200.000 euros i, encara que el
pis tingui un valor de 100.000 euros, els obligaran a contractar-la pel valor de la hipoteca.” La Laura Cordón es
reafirma amb aquest fet i assenyala que “els bancs ni
assessoren ni miren per al client, i moltes vegades ni tan
sols informen bé, i és quan es desprestigia el nostre sector.” “Tot plegat amb l’agreujant”, afirma la Roser Portell,
“que moltes vegades, quan tens un sinistre assegurat
per un banc, quan truques et respon una centraleta despersonalitzada i el client es queda orfe. És una manera
que fa que els clients que han marxat per fer la seva
assegurança a un banc tornin. L’assessorament, el ser-
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vei i la professionalitat són les tres característiques dels
mediadors col·legiats. És la nostra garantia.”
La Laura Cordón apunta que la banca és molt agressiva i, tot i que ha rebut moltes ajudes de l’Estat, que ha
salvat molts cops el seu negoci, ara que torna a donar
grans beneficis l’Estat no els reclama cap dels ajuts rebuts. “Als mediadors ens preocupen més les garanties
d’una pòlissa i que aquesta estigui ben feta que no pas
el preu final, que, tot i que ha de ser competitiu, no ho
juguem només a aquesta carta, com fan molts bancs.” La
Cristina Casanovas es lamenta que la banca té molts
diners per fer publicitat del fet que la seva assegurança
és molt barata. “Nosaltres, des del Col·legi, apostem
pels bons professionals, perquè la clientela pagui un
preu just i tingui un bon servei, i ens preocupem que cobri la totalitat del sinistre que ha patit.”
“El client, quan té una mala experiència amb un banc en
temes d’assegurances, torna al professional”, apunta la
Georgina Casagran.
Hi ha cultura asseguradora per part del client?
“El problema ve bàsicament per la intrusió dels bancs en
el món assegurador. La clientela desconeix moltes vegades els riscos que té contractats i fins i tot moltes vegades els capitals contractats. I això és feina del media-
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dor”, denuncia la Mercè Herrera. La Roser Portell afirma
que “la banca potser ven assegurances d’automòbil i de
la llar, però els grans riscos, els que necessiten assessorament, estudi, comparativa de tarifes, etc., continuen
estant en mans dels mediadors, i això diu molt de la nostra professió”.
“El problema és que al client li falta l’assessorament d’un
mediador que li inculqui aquesta cultura asseguradora,
li falta saber que és el que cobreix aquella assegurança
perquè en cas de sinistre no tingui problemes en cobrar.
I això els bancs no ho fan mai”, explica la Laura Cordón.
La Georgina Casagran va més enllà i afirma que “els
bancs no volen clients a les seves oficines, però les oficines dels mediadors continuen estant obertes al client.
I això no s’ha d’oblidar. El client per nosaltres és el més
important”.
La dona està ben representada dins del món assegurador?
La Cristina Casanovas afirma que, “si ens fixem només
en el món directiu assegurador, semblaria que el sector
està molt masculinitzat. A la que baixes jeràrquicament,
tota la part administrativa és sorprenentment molt femenina. Però, en general, som un sector en què les dones
no arriben al 20%. A les convencions, el sexe predominant continua sent el masculí. Queda molta feina per fer!”
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Què comporta la col·legiació per a un mediador i pel
client final?
La Roser Portell assenyala que no concep exercir la
professió sense estar col·legiada. “És una garantia de
cara al teu client, hi ha un codi ètic, hi ha una seriositat
de la professió pel que fa a la formació i el suport al
mediador amb tot un seguit d’assessories i més de 50
serveis al col·legiat.”
La Laura Cordón afirma que hi ha molt bons professionals al sector assegurador a Girona i a Catalunya
en general, i creu que això és per la importància d’un
col·legi professional fort com el Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de Girona, en què la formació fa que es
professionalitzi el sector. “A Girona hi ha prop de 300
mediadors col·legiats, que significa el rati més elevat de
l’Estat en relació al nombre d’habitants, i això diu molt en
l’àmbit gironí del sector.”
La guerra de preus en les assegurances de l’automòbil fa difícil competir en aquest sector?
“Crec que cap de nosaltres aquí té especial interès
en les assegurances de cotxe i moto”, afirma la Mercè Herrera. I afegeix: “Les oferim per donar un servei
als nostres clients. Són pòlisses que porten feina, amb
rendibilitats pel mediador molt baixes i, a més, amb
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una guerra de preus en el sector.” La Georgina Casagran apunta que el client que entra i demana tan
sols preu sense donar importància a les cobertures,
les persones assegurades, el conductor habitual, etc.
és un client que potser el tindràs un any i et desapareixerà l’any que ve. “Per nosaltres, ens ajuda a donar
un servei més integral al client, i sempre amb cotitzacions que s’adeqüin al risc. No la considero una base
del negoci.”
Ser mediador d’assegurances és simplement una professió més o, en canvi, genera una passió?
En general, totes afirmen que la professió de mediadora els ha fet créixer tant a escala personal com
professional. “T’ha d’agradar, has de tenir voluntat de
servei, t’has de voler formar constantment, has d’estudiar tots els riscos per donar la millor solució per al
teu client. És dur créixer i sobretot mantenir-te, però el
que reps quan li pots solucionar un greu problema al
teu client que podia haver comportat quedar-se sense
res si no hagués rebut un bon assessorament no té
preu!” “Tan sols esperem que el 16% que representa
en l’actualitat la dona en el sector assegurador arribi
com a mínim al 50%. Per això, volem donar a conèixer
la nostra professió i la importància d’estar col·legiat”,
conclouen.
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Tatiana Morcillo &
Sara Gonzàlez
Propietàries de la botiga Missy & Missy (Girona)
de Girona. Després de fer els números, vam veure que
podia ser una gran oportunitat. El local és perfecte, amb
dues entrades, des del carrer Nou i des de l’avinguda
de Sant Francesc, i el vam reformar i redecorar de dalt
a baix al nostre gust. Aleshores hi vam portar la nostra
roba. Estem contentes i orgulloses d’haver fet realitat el
nostre somni!
Què fa que Missy & Missy sigui tan especial?
Escollim nosaltres mateixes tots els models, pensats pel
dia a dia amb un toc de glam, chic, perquè qui el dugui vagi i se senti guapa. Aportem el tracte, assessorem,
fem de personal shoppers. Ens venen dones de diferents
edats, que han sigut mares o no troben el seu estil i després de fer un estudi les ajudem a trobar un estil de roba
que els afavoreixi. A part, venem complements d’unes
noies que els fan a mà, de manera artesanal, i hem posat un punt de venda a la nostra botiga. Ens ajudem entre totes!
Treballeu amb diferents dissenyadors?
Tenim proveïdors de Catalunya, però la gran part són de
França i Itàlia. Ens movem molt i som nosaltres les qui
anem a buscar les tendències i les diferents col·leccions
fora. Cada setmana ens entren novetats i d’aquesta manera intentem que les nostres clientes sempre estiguin
a l’ultima, per mitjà de newsletters o també a través del
nostre compte d’Instagram, que és molt actiu.

Com us va sorgir la idea de dedicar-vos al món de la
moda?
La idea va sorgir fa nou mesos. La Tatiana estava en
una baixa per maternitat, la segona!, i la Sara estava en
un ERTO a l’empresa de moda on treballava. I se’ns va
ocórrer fer una pàgina web per vendre en línia la roba
de l’estil que ens agrada. A totes dues ens apassiona
el món de la moda i vam decidir començar l’empresa
des del garatge de casa! La cosa ens va començar a
funcionar bé i amb molta acceptació i ens va arribar una
oferta de traspàs d’una botiga de moda al carrer Nou
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vull, puc i m’ho mereixo!

Moda per a dones
amb estil i encant
Col·lecció Missy
Quina és la dona Missy & Missy?
El nostre target és molt ampli, amb un ventall que va des dels vint anys fins
a seixanta anys o més. És una dona que vol sentir-se bé, anar a l’última,
sense estridències però amb classe. Tenim també moltes dones que acaben de ser mames, que moltes vegades no s’acaben de veure bé i que
a Missy & Missy han trobat models que les afavoreixen. A més, sempre
tenim preus molt atractius que sorprenen les clientes que encara no ens
coneixen!
I continueu amb el negoci en línia a la web missyandmissy.com?
La venda en línia també ens permet tirar endavant la nostra botiga. El públic és sobretot de tota Espanya. Arribem més a Madrid, Galícia o el País
Basc que no pas a Catalunya en les vendes per internet, cosa que no deixa
de ser curiosa. És una web que cada dia està actualitzada amb les novetats i amb talles noves. Oferim als nostres clients enviaments gratuïts i també devolucions sense cost, un motiu que ajuda a l’hora de fer les vendes i
de donar confiança a la clientela. Tots els models i els productes que estan
a la web els tenim a la botiga.
Teniu pensat oferir diferents projectes i esdeveniments destinats a les
vostres clientes...
Així és. Volem que la nostra clientela se senti bé amb nosaltres, i una de
les maneres de fidelitzar-la és crear esdeveniments com ara la desfilada
que estem preparant de caràcter solidari, on volem que col·laborin altres
companys de diferents negocis. Estem mirant també de fer diferents col·laboracions amb professionals de la moda per fer showrooms a la mateixa
botiga i que aquesta professional pugui assessorar la clientela sobre noves
tendències i modes.
Teniu un compte d’Instagram molt actiu i que feu totalment vosaltres...
Exacte! Volem oferir un tracte proper, però també amb classe, i així ho volem visualitzar al nostre compte d’Instagram, on cal dir que les models que
surten som nosaltres mateixes! Som dones reals, som mames, tenim els
nostres defectes que ens han anat canviant el cos i així la gent també veu
com queda la roba a noies reals, i no a models professionals amb talles
estàndard de 90-60-90!

Complements
Bosses de mà

Carrer Nou, 27 - Girona
@missyandmissy

www.missyandmissy.com

El teu armari en línia!
Subscriu-te per ser una

#Misslover
Rebràs novetats i descomptes

@sonialafem

CORALL

1
8

7

9

5
1. @mimi_blog amb un conjunt molt ètnic
amb quimono de @botanikamida
2. Decoració per a terrassa amb coixins,
de @calmahome
3. Vestit curt boho en color corall, de
@lightinthebox
10

4. Bossa d’estiu de Mango amb
estampat floral, de @zalando
5. Cinturó amb sivella daurada de la
marca @guess
6. @mimi_blog amb collaret ètnic en
color corall, de @ritaros
7. Banyador Bahía reversible, de ratlles,
de @camaroteibiza

3
6

8. @mimi_blog amb conjunt de top i faldilla llarga estampada de @mimo_milook
9. Sandàlies Mustang amb falca, de
@zalando

2
4

10. Conjunt de top Melanie blanc amb
volant a la màniga, de seda i ras
elàstic i pantaló Etnico, 100% viscosa
Tenen botiga en línia
(www.missyandmissy.com) i la
botiga física Missy and Missy
(C. Nou, 27 de Girona)

@sonialafem

Gel de llavis hidratant amb
textura suau, amb color. El
trobaràs en diferents tons.
És de la marca Clarins.

Paula’s Ibiza és la nova eau de toilette unisex que ens presenta per aquest
estiu la marca Loewe, amb una fragància d’aigua de coco, fresc i verd.

Us presentem Colour Shield
Face Sand. Dissimula les imperfeccions, taques, varius, cicatrius... És un activador natural
del bronzejat, sense necessitat
de sol, amb protecció. Hidrata la
pell i unifica el to. Imprescindible
aquest estiu.

Ancient+Brave és un col·lagen
que hidrata i nodreix la pell des de
l’interior. Aporta elasticitat i força
als cartílags, els ossos i la pell. Es
fàcil d’agregar a batuts o a begudes fredes o calentes. Clínicament
investigat. Fantàstic suplement i ritual de bellesa.

Ombres d’ulls de Bobbi Brown Luxe, de
textura rica i molta cobertura, en diferents
colors. Perfectes per a pells bronzejades.

Foreo Bear és un innovador article facial tonificant, que activa els músculs
del rostre i el coll i combat els signes
d’envelliment. És fàcil d’usar i no invasiu. El podem personalitzar amb tres
nivells d’intensitat. És un gran reafirmant i tonificant de la pell.
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Una lluna de mel sense sortir del
país
Sandra Jordà Wedding Center
Especialista en vestits de núvia i complements
www.sandrajorda.com

Com els nostres pares o avis, hem passat de viatges exòtics o transatlàntics a viatges a prop de casa. I és que el que
tenim a prop de casa nostra no té res a envejar a les grans
destinacions. Enguany, els viatges a l’estranger només els
faran uns pocs. Aquest mes porto quatre destinacions per
gaudir de la vostra lluna de mel.

- Balears. Qui no s’ha enamorat d’algun dels anuncis de
cervesa? Menorca, Formentera, Eivissa i Mallorca, quatre
illes paradisíaques que amb les seves aigües cristal·lines
i el seu bon menjar no tenen res a envejar a les Maldives.
- Andalusia. La màgia del sud! La combinació perfecta de
patrimoni, cultura i descans, amb l’Alhambra de Granada,
la Giralda de Sevilla o les platges gaditanes. I no ens oblidem dels sopars de tapes i els espectacles de flamenc.
Andalusia us enamorarà.

- Catalunya. Casa nostra és molt gran. De ben segur que
us queden coses per veure. Si sou de muntanya, el Pirineu
lleidatà és una joia d’art romànic per descobrir. De la Vall
d’Aran a Aigüestortes, passant per la Vall de Boí i la pica
d’Estats. Ara bé, Si sou més de platja i la nostra estimada
Costa Brava ja la teniu vista, la zona del delta de l’Ebre no
us deixarà indiferent. Hi ha un munt d’activitats per practicar!
- Canàries. I si hem parlat de destinacions de mar, muntanya i monuments, les illes Canàries són la destinació perfecta perquè no us falti res i pugueu desconnectar. Hi ha un
munt d’activitats per fer, i illes menudes per descobrir, com
ara la Graciosa o El Hierro. Enguany és de les destinacions
més sol·licitades, i no és cap sorpresa.

SWONLINE.ES

és la teva botiga de confiança
TOT el que busques ho trobaràs!

LLAR I JARDÍ
OCI I ESPORT
MASCOTES
ELECTRÒNICA...

5

%

dte.

en tots els articles pels
lectors/es de GiDona
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Nuvis, prepareu-vos pel
‘sí, vull’!
El vostre pla de bellesa nupcial en
mans de professionals
Dolors Hortal
Esteticista i psicòloga
info@institutdh.com
www.institutdh.com

Ha començat el compte enrere! Si ja
teniu preparats tots els detalls de la
cerimònia (l’àpat, els vestits, els convidats, la música i les flors), ara us toca
a vosaltres!
És hora de posar en marxa un bon pla
de bellesa nupcial per estar radiants
el dia del vostre enllaç.
Sabem que sereu el centre de totes les
mirades, que les càmeres us seguiran
i que teniu el paper protagonista d’un
dels esdeveniments més importants de
la vostra vida. I, per això, és imprescindible que us deixeu assessorar per professionals per estar guapíssims el dia
del vostre casament. Si la data s’acosta,
és hora de posar-se en marxa.

Rituals corporals
Combatre la cel·lulitis i l’excés de greix
en zones localitzades, reduir el pes i el
volum i reafirmar els teixits en un mateix tractament corporal personalitzat
combinant diferents tecnologies adaptades a les necessitats de cada núvia
i nuvi. Aquesta és una de les prioritats
perquè lluïu un cos espectacular el vostre dia. I per aconseguir-ho, cal posar-se
en mans de professionals uns mesos
abans de l’enllaç per planificar un pla
de bellesa integral com el GLOBAL
BODY SYSTEM by Institut DH.

Bellesa facial
Per aconseguir un cutis radiant sense
imperfeccions, és important tractar-lo

prèviament amb un pla de diagnòstic
personalitzat i amb un mètode infal·lible com és el GLOBAL SKIN SYSTEM by
Institut DH. Només així podem donar-li
a la pell la lluminositat necessària perquè estigui equilibrada i llisa; eliminar
vermellors, sequedat, granets, porus
oberts, excés de greix, acne, arrugues i
taques, i guanyar flexibilitat.
És molt recomanable una higiene facial
un temps abans de l’enllaç per iniciar
el tractament específic que necessiti la
pell i preparar la pell perquè els cosmètics actuïn en profunditat.

Els petits grans detalls
En el pla de bellesa nupcial no podem
oblidar la manicura i la pedicura spa,
que completaran els detalls de la nostra imatge personal en aquest dia tan
important.
Hi ha moltes tècniques per lluir unes
mans i uns peus perfectes, des de les cures més bàsiques fins als dissenys més
originals i personalitzats per a la núvia.
Les noves tècniques d’esmaltatge semipermanent són molt recomanables per
lluir una manicura i una pedicura perfectes el dia del casament i durant tot el
viatge de nuvis.

Maquillatge i visatgisme
El maquillatge és un dels detalls més
importants i s’ha d’adaptar a la personalitat de cada nuvi i núvia. Perquè
sigui perfecte, és aconsellable un assessorament professional en visatgisme
i fer una prova prèvia un temps abans
de l’enllaç per aconseguir el maquillatge més radiant i natural. Sigui quin
sigui el maquillatge, no oblideu que és
important que sigui de qualitat perquè
es mantingui inalterable durant tota la
celebració.

El meu consell
Confieu en l’assessorament de professionals de la imatge personal i
de la cosmètica activa per fer un bon pla de bellesa nupcial i arribar
al dia del casament guapíssims i amb tots els detalls ben cuidats.
Ara us toca pensar en vosaltres i en el vostre Wedding Beauty Plan!

Wedding
Beauty
Plan
by Institut DH
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Anem de tapes
Laura Cardona Saldaña
Màrqueting, publicitat, comunicació i protocol

Un dels principals trets característics de la gastronomia espanyola són les tapes. I ara que ja estem ficats de ple a
l’estiu i el bon clima ens acompanya, no hi ha res que ens
freni per gaudir d’unes bones tapes a les terrasses de les
nostres ciutats.

Però, quin és l’origen de la tapa?
Tot i que avui dia la paraula tapa està present en la majoria
de restaurants i bars de totes les ciutats d’Espanya (i algunes de l’estranger), aquest concepte ha estat sempre més
lligat a Andalusia, i no sense raó.
Es diu tapa a les petites quantitats de menjar que se solen
servir als bars espanyols per acompanyar la beguda i, per
tant, el terme sol ser utilitzat com a sinònim d’aperitiu. El
seu origen és incert i hi ha nombroses versions i anècdotes
que expliquen la procedència de les tapes com a costum
espanyol. Moltes d’aquestes estan poc documentades i
solen implicar la participació d’algun monarca destacat.
El costum de servir la beguda amb una mica de menjar que
l’acompanyi té una profunda tradició en les cultures musulmana i jueva (que van influir profundament a Espanya), per
la qual cosa és probable que aquesta tradició comencés
sent una mica una derivació d’aquesta situació.
Precisament de l’època en què les tres cultures convivien
a la península sorgeix una de les primeres explicacions:
el rei Alfons X el Savi s’estava sotmetent a un tractament
mèdic que incloïa el consum regular de vi i, per evitar embriagar-se’n, va ordenar que sempre li servissin la beguda
amb una mica de menjar. Al mateix temps s’evitava que
mosquits i altres insectes entressin a la beguda.
Però l’anècdota més estesa sobre l’origen de les tapes ens
porta al temps d’Alfons XIII. S’explica que, en una visita del
monarca a Cadis, abans de tornar a palau es va aturar al
Ventorrillo del Chato (taverna que encara existeix, per cert),
en una platja entre Cadis i San Fernando. El rei va demanar
una copa de vi de Jerez i un dels cambrers, en veure que el
fort vent que bufava podia omplir de sorra el tastavins reial,
va decidir cobrir-lo amb un tall de pernil. Encara que es va
sorprendre per l’ocurrència del cambrer, Alfons XIII es va

menjar el pernil, va beure el seu vi i va demanar una altra
copa “amb una tapa igual”. Per aquestes mateixes dates
es van popularitzar a Madrid les botigues de queviures andalusos i el costum de servir embotits o productes similars
amb la beguda es va estendre ràpidament a la capital.
La Real Academia Española va afegir al diccionari aquest
nou significat de la paraula tapa l’any 1936.
El vici secret dels espanyols
Des d’aquest suposat primer tall de pernil que ho va començar tot, les tapes s’han convertit en senyal d’identitat
d’Espanya. La postguerra les va popularitzar, ja que menjar a base de tapes era més barat que demanar un plat,
i actualment es poden gaudir en qualsevol part de país,
encara que amb diferents noms (al País Basc, per exemple,
anar-se’n de tapes es diu potear).
Pel que fa a la beguda, la cervesa ha anat guanyant-li terreny al vi com a beguda predilecta i, encara que es manté
la senzillesa del pernil i el formatge, hi ha locals que serveixen autèntics menjars com a tapa.
Un estudi del 2019 realitzat per l’empresa Encert demostra
que les tapes continuen sent un dels plaers de què els espanyols no es priven. Els resultats obtinguts apunten que
es gasta una mitjana de 1.900 euros anuals en bars i el
70% dels consultats prefereixen prendre unes tapes abans
d’anar a un restaurant convencional. Els millors moments
són els caps de setmana a la nit, i les tapes preferides dels
espanyols són les patates braves, el pernil serrà, les croquetes, l’amanida russa i el pop. En set de cada deu ocasions, aquests plats van acompanyats d’una cervesa.
Feliç estiu, i us espero al carrer Betis de Sevilla per anar
de tapes!
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Titans i àngels
Escoles d’educació especial
Susan Triviño González
Escriptora àrea Educació
Susan Triviño González
@educasusantriviño

Quin tipus d’escola és la vostra?
La nostra és una escola pública, però té una etiqueta,
perquè és una escola d’educació especial. En aquest
cas, al Centre d’Educació Especial (CEE) de Palau, la
discapacitat principal és la motriu. Els nostres estudiants
tenen de 3 anyets a 21.
Les metodologies i les estratègies són diferents de les
d’altres escoles, però partim del mateix currículum.
Quan hi ha una discapacitat motriu és freqüent que es
donin altres discapacitats associades, com la visual, la
sordesa… i en aquest cas, parlem de pluridiscapacitat.
Quan us vaig venir a visitar per primer cop, Miquel, em
va sorprendre la presència de tecnologia. Què representa per vosaltres, els docents, i pels alumnes usarla?
Un alumne amb discapacitat motriu té dificultat per accedir al seu entorn més proper, per tant, tindrà la impossibilitat per fer servir un llapis, un ordinador convencional…
així que necessitem una adaptació, per exemple la del
control visual amb el parpelleig de l’infant. Per aquesta
raó, la tecnologia és vital.
Hem tingut ajuda d’associats que han fet programes
específics per a la nostra escola. El projecte Fressa el
va desenvolupar un professor d’institut, Jordi Lagares, i
disposa d’un conjunt d’aplicacions relacionades amb el
control de la veu i l’accés a l’ordinador. Són programes
d’ajuda a la comunicació per a persones amb discapacitat motora, visual i auditiva (http://www.xtec.net/jlagares).

mentàries les fem a la tarda, ja que al matí concentrem
el nostre focus en el projecte d’alimentació. Fem teràpies
d’aigua, amb cavalls i amb gossos, també. S’aconsegueix estimular el moviment voluntari dels infants, per
tant, emocionalment són recursos imprescindibles.
Després dels 21, què?
Per decret ha de finalitzar l’escolarització, passen del
Departament d’Educació de la Generalitat al de Benestar i Família. Se’ls dona un recurs de vida adulta en funció de les seves característiques. Per exemple, alguns
d’ells podran accedir a tallers ocupacionals i altres a
centres d’atenció diürna, per la seva dependència. Hi ha
poca oferta i disposem de recursos limitats, amb el que
això comporta per al jove i la seva família.

Els nens i les nenes poden interactuar i això representa autonomia i autoestima. Són els nostres dos pilars,
ja que la gran majoria dels nostres alumnes tenen la
impossibilitat de comunicar-se oralment o de ser autònoms. Qualsevol petita ajuda fa augmentar l’autoestima.

Miquel, explica’m què ha representat el canvi de normativa respecte a la tipologia de les aules.
El 2017 va aparèixer el decret pel qual es regulava l’escola inclusiva. A efectes pràctics ha comportat que el
nostre alumnat finalitzi als 21 anys en comptes d’acabar
als 18.

Es diu que les teràpies amb animals són molt beneficioses. Vosaltres en practiqueu habitualment?
És un recurs freqüent. Moltes de les activitats comple-

(Mentre el director, Miquel Barris, ens va responent,
s’apropa una petita d’uns set anyets i estossega cada
cop que en Miquel ho fa. Ens roba unes rialles…)
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La inclusió suposa que puguin compartir aula i coneixements alumnes amb diferents discapacitats. Suposa
també que les escoles que els acullen puguin estar preparades per fer-ho. En canvi, per una escola d’educació
especial suposa que tenim alumnes amb una afectació
més severa, amb menys autonomia. Abans podíem posar l’accent en la lectoescriptura, a les compartides amb
secundària, i ara principalment en l’estimulació basal o
sensorial, per exemple creant ambients de plàstica, recursos d’aigua, d’experimentació, etc., pensant en els
alumnes que tenim actualment.
Si juguéssim a imaginar, quins recursos demanaríeu?
Sempre he dit que la nostra escola és una escola cara,
molt cara. Per posar-te un exemple, el que parlàvem de
tecnologia amb el control visual dels ordinadors són
dispositius caríssims al mercat. Per tant, necessitem finançar-nos. Ho fem de moltes maneres, fent una gran
quantitat de projectes. Imagina que per sortir d’excursió
no podem fer server un autocar de seixanta places per
a vuit alumnes només, perquè econòmicament seria inviable, per tant, tenim una furgoneta de l’escola que vam
aconseguir amb un conveni, però que cal mantenir-la:
reparacions, benzina… Ens financem amb recursos de
l’Ajuntament, de la Diputació, però amb projectes privats
també. Si hi ha gent amb bones idees, seran ben rebuts sempre!
Ens hem assegut al costat d’aquesta olivera per fer el
tancament del reportatge. Ens en podries explicar la
història?
És un regal recent d’una família. La seva filla ens ha
deixat fa poquet, ha estat disset anys a la nostra escola.
La mort és un fet habitual en escoles com la nostra, ja
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que els alumnes amb aquest tipus de discapacitat tenen malalties associades, de vegades greus i mortals.
Aquest curs ens ha passat amb tres alumnes, un de cinc
anyets. Hem de conviure amb aquesta realitat. Intentem
compartir-ho amb tota la comunitat educativa, els nostres petits i joves alumnes senten la pèrdua. Volem tancar el cercle i fem un acte pel record.
Avui és un dia especial, el Dia de l’Aigua, i com qualsevol altra escola… les mestres acaben mullades de
dalt a baix, xisclant i rient com si fossin nenes un altre
cop. És possible que mai no ho hagin deixat de ser…
Volem agrair al CEE de Palau el seu acolliment; als docents, el director i en general totes les persones que fan
de la vida un lloc més acollidor.
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El moviment ens permetrà
aprendre
Estel·la Nevado Buenavida
Fisioterapeuta i osteòpata
Especialitat: pediatria
Col·legiada núm. 2.523
enevadobuenavida@gmail.com

Els nens aprenen en una cronologia programada, que
és necessària perquè arribin a desenvolupar el seu potencial. En l’àmbit psicomotor haurà de rodar, rastrejar,
gatejar, fer l’os, posar-se dret, caminar ajudant-se dels
braços per tenir equilibri, caminar sense necessitar els
braços per equilibrar-se, saltar, girar, pujar i baixar. Tot
aquest recorregut ens ajudarà a aconseguir un caminar
madurat per poder avançar després en el seu aprenentatge. Veiem, doncs, que és durant el primer any de vida
quan hi ha l’aprenentatge motor més gran de l’ésser
humà.

La posició vertical de la columna ajuda a la bona
col·locació del cap per poder emetre sons, i la bona
alineació dels ulls ajuda a poder expandir el seu
camp visual. La col·locació dels peus i del camp visual determinarà la postura.
Aconseguida la posició dempeus, si el nen pot escoltar i veure podrà repetir el nom de les coses, i si pot
percebre bé a través d’aquests sentits, podrà anomenar les coses pel seu nom. Pas a pas anirà avançant
en el coneixement del que l’envolta.
Quan sigui capaç de comprendre la informació que li
arriba, llavors podrà expressar els seus pensaments.
Podem dir, doncs, que les etapes cabdals d’un infant
per poder aprendre són: caminar, parlar i pensar.
Així doncs, quan ens trobem davant d’un problema
d’aprenentatge hem de saber desgranar si la base
del problema reu en la relació amb els altres, en l’aspecte motor i postural del nen, en l’àmbit sensorial
(vista, oïda, tacte i propioceptiu), emocional o intel·lectual, o si és un tema biològic.
Si no s’ha pogut aconseguir una bona maduració del
seu potencial global durant els primers anys de vida,
llavors es veu clarament aquesta relació tan directa
entre el sistema motor, emocional, sensorial i l’aprenentatge. La manera com el nen ho expressarà és
que el fet d’haver-se de bellugar constantment, que
li costi molt estar ben assegut a la cadira, que mogui
braços o cames quan no sigui necessari, que molesti
a classe, que no pugui acabar les feines, que tingui
problemes d’agafar el llapis, que inverteixi lletres,
etc.
Hem d’adonar-nos, pares i mestres, que cap nen decideix fracassar. I que la motivació per als nostres
petits és molt important, ja des que el nadó comenci
a interactuar, per afavorir la intenció i llavors poder
aconseguir l’atenció.
L’aprenentatge és la punta visible de l’iceberg, i si
quelcom falla, hem de mirar què pot no haver estat ben
madurat i treballar-ho per afavorir una bona organització
neurològica.
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Què és la maloclusió dental?
Dra. Lia Brugué
Col·legiada núm. 3.131
B&V Clínica dental - Tel. 972 211 324
bivclinicadental@gmail.com

La maloclusió dental és la irregularitat del contacte i de
l’encaix de les dents de l’arcada superior amb les de
l’arcada inferior. Aquesta alteració pot provocar problemes en mossegar, en el teixit gingival o a l’articulació
mandibular, o fins i tot alteracions en el desenvolupament de la parla.
No hi ha una única causa, però les més comunes són de
caràcter genètic o ambientals, i per norma general és
comú que les alteracions en l’erupció i la posició de les
dents de llet puguin afectar les dents permanents posteriorment.
Per aquest motiu, és molt important fer revisions periòdiques amb el nostre odontòleg de confiança a
partir del moment en què el nen o nena ja té erupcionades les dents de llet, per tal de valorar com va evolucionant i d’aquesta manera realitzar un tractament
adequat.

Disjuntor Hyrax

Placa d’expansió superior

Tipus de maloclusió
La maloclusió dental a les dents definitives es classifica
segons la regla d’ANGLE, i pot ser de tres tipus: de classe I, classe II o classe III.
Hi podem incloure diferents malposicions dentals, com
per exemple:
- Apinyaments. Es produeixen quan les dents no tenen
espai suficient i se sobreposen les unes amb les altres.
Un dels apinyaments més freqüents és el de canins
(ullals) o incisius.
- Diastemes. Les dents tenen espais entre elles i no hi
ha contacte.
- Mossegada creuada. Les dents superiors queden per
dintre de les inferiors.
- Mossegada oberta. No hi ha contacte entre els incisius
inferiors i els superiors.

Tractament
El tractament dependrà de cada cas, serà individualitzat i personalitzat, però pot tractar-se amb la col·locació d’aparells funcionals per facilitar l’espai i controlar
possibles hàbits que tingui el nen o la nena (respiració
oral, deglució infantil...). En el cas de dents de llet que no
cauen, cal consultar-ho amb un odontòleg per prevenir
problemes en el futur.
El treball en equip amb un logopeda també és freqüent
i molt aconsellable.

Dra. Lia Brugué col. 3131
Dr. Manel Roman col. 2399
Dra. Carmen Canal col. 6801
Auxiliar: Lídia Riba
Auxiliar: Guillem Suy
Auxiliar: Claudia Garcia
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Ansietat: com puc saber si tinc un
problema (I)
Sílvia Raset Vilaplana
Psicòloga general sanitària (col·legiada nº 17.769)
silviarasetvilaplana@gmail.com
@silvia_raset_psicologa
Tel. 625 69 68 79

Són les 17.30 h, el tren està a punt d’arribar, corres tant
com pots per no perdre’l. Arribes a l’andana esbufegant i
traient el fetge per la boca. És ansietat? No. L’augment de
freqüència cardíaca, la respiració accelerada, la sudoració… són símptomes fisiològics naturals després d’haver
fet aquesta carrera fins a l’estació.
Estàs en una entrevista de feina, a la sala d’espera hi ha
molts altres candidats esperant, saps que t’entrevistaran
dues persones alhora i que no serà fàcil… Et sents força
nerviosa i inquieta, però pots mantenir la calma. És un
problema? No. Tens una preocupació proporcionada a la
situació d’estrès i a la pressió a la qual t’estàs afrontant.
Ets en una cafeteria, llegint una revista. De cop i volta, el
cor se t’accelera, notes que et falta l’aire, et comencen a
suar les mans, sents un nus a la gola i una forta pressió
al pit. Estàs sorpresa i alhora molt preocupada perquè
no entens d’on venen aquestes sensacions tan intenses.
“Però si jo estava tranquil·la... Què m’està passant?” En
aquest cas, potser deus estar patint un atac d’ansietat. I
això sí que seria un problema.
Aleshores, com puc saber si el que em passa és una sensació de malestar natural i esperable pel context o bé estic patint un quadre d’ansietat?
Doncs bé, per saber si estem parlant d’un problema d’ansietat, caldrà tenir en compte la presència dels punts següents:
a) Quan els pensaments negatius esdevenen obsessius
i tendeixen a generar escenaris catastròfics dins el cap.
b) Quan la teva emoció principal és la preocupació i la
por; no aconsegueixes estar tranquil·la en cap moment,
et costa molt concentrar-te, comences a tenir insomni o
t’afecta a l’hora de menjar.
c) Quan notes símptomes físics que et creen malestar,
sense que hi hagi una causa mèdica que els justifiqui.
d) Aquesta situació fa uns quants mesos que dura.

Aleshores podria ser que et trobessis davant d’un quadre d’ansietat. Concretament, podríem parlar d’un trastorn
d’ansietat generalitzada.
Si aquest és el teu cas, en primer lloc, pren consciència de
la situació-problema. Però, al mateix temps, compta que
es tracta d’un problema que té solució.

I com ho puc solucionar?
Per mitjà de la psicoteràpia, podràs disposar de diferents
eines per poder gestionar l’ansietat que sents.
En primer lloc, intentarem entendre d’on prové, quin és
l’origen d’aquest malestar. I, a continuació, farem un treball mental, emocional i físic per tal de recuperar l’equilibri
i que aconsegueixis sentir-te molt millor.
Recorda: els problemes derivats de l’ansietat es poden
solucionar. Si ho has intentat amb els teus propis recursos,
però sents que t’està costant molt, deixa’t ajudar. És un
pas fonamental per poder sentir-te millor.

SÍLVIA RASET VILAPLANA
Psicòloga general sanitària (col·legiada núm. 17.769)
silviarasetvilaplana@gmail.com
@silvia_raset_psicologa
Tel. 625 69 68 79
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Digestions pesades?
Rubén Figueroa Serra
Llicenciat en INEFC
Diplomat en fisioteràpia. Universitat Ramón Llull
Osteòpata D.O. Escola d’Osteopatia de
Barcelona (EOB)
PNIE (psiconeuroimmunologia i endocrinologia)
rubenfigueroaserra10@gmail.com - 686 30 09 51

de cop. Si és massa irritatiu pel teu tub digestiu, aleshores
no t’ho prenguis.
11. Respecta sempre l’ordre correcte d’ingesta: primer, fruites i verdures; segon, carbohidrats, i tercer, proteïna (carn,
peix o ous). Facilitaràs molt la feina a l’estómac.

Quins aliments m’ajudaran a digerir millor?
Si ets d’aquelles persones que se senten pesades després dels àpats i triguen tant a digerir que quan arriben
a l’àpat següent encara no han digerit l’anterior, has de
saber que és possible que el teu estómac no tingui una
acidesa adequada. A continuació, t’explico el que pots fer
i menjar per començar a corregir-ho.

1. Te de kombutxa, en dejú. Un gotet no gaire gran cada
dia. No cal que sigui al matí, però sí que és recomanable
prendre’l amb el sistema digestiu buit.
2. Fibra soluble: civada, poma, pera, maduixes, hortalisses
en general, nous, llavors de carbassa, gira-sol, sèsam...

Què puc fer per digerir millor?

3. Vinagre de poma. Posa’n a les amanides.

1. En dejú al matí pren una infusió de gingebre espremut
amb una llimona, i després una cullerada sopera d’oli
d’oliva de primera premsada en fred o d’oli de coco. Així
estimularàs l’acidesa estomacal i la producció de bilis.

4. Regalèssia. En pots trobar a l’herbolari.

2. No mengis res com a mínim cinc hores entre els àpats.
Aigua sí, tota la que vulguis, però no freda. La millor manera de tenir una bona acidesa és menjar amb gana.
3. Abans de cada àpat, beu mig got d’aigua amb gingebre
ratllat (o infusió de gingebre).
4. No prenguis aigua durant els àpats, ni just després (ni
infusions després de dinar). Si ingereixes líquids durant el
temps que l’estómac ha de digerir, aigualeixes els sucs
gàstrics i en redueixes el pH.

5. Aliments amargs: escarola, endívies, carxofa o espàrrecs. També infusions (de fonoll, genciana, gingebre,
donzell, dent de lleó, comí, carxofa, card marià, menta o
llúpol). Pots fer barreges: demana a l’herbolari que les
prepari amb les plantes que triïs, en la mateixa quantitat.
6. Alga kombu. Poca quantitat i barrejada amb amanides,
cremes i altres cuinats.
7. Alimentació probiòtica: xucrut, miso, tempeh i tots els
envinagrats (cogombrets, cebetes, etc.).

5. Mastega molt bé els aliments! Menja sense presses,
sense engolir. La digestió comença en els enzims salivals.
6. Menja sempre assegut/da i no t’estiris immediatament
després de dinar: espera una hora com a mínim.
7. No mengis mai fruita després dels àpats. Millor abans i
sencera, no en forma de sucs. La fruita fermenta ràpidament i cal menjar-la primer.
8. Evita els sucres i els sucres afegits als aliments, mira
l’etiquetatge. Aquests aliments malmeten el tub digestiu
i t’obliguen a menjar de manera continuada, de manera
que se sobresatura l’estómac.
9. Menja pinya i papaia com a fruites diàriament. Són riques en enzims com la bromelina i la papaïna, que t’ajudaran a digerir millor.
10. Introdueix el picant a la teva dieta, sense excessos i no

RUBÉN FIGUEROA SERRA
Llicenciat en INEFC
Diplomat en fisioteràpia. Universitat Ramón Llull
Osteòpata D.O. Escola d’Osteopatia de Barcelona (EOB)
PNIE (psiconeuroimmunologia i endocrinologia)
rubenfigueroaserra10@gmail.com
Tel. 686 39 09 51
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Jo vull ser January Jones
Anna Carreras i Aubets
Escriptora

January Jones és un pecat de dona. L’actriu i model
americana, nascuda a Dakota del Sud l’any 1978, ha
participat en desenes de pel·lícules i de sèries, però
tothom la té present per l’excel·lència del seu paper a
Mad Men (2007-2014), on donava vida al personatge
gèlid i hitchkcockià de Betty Draper Francis, un treball
pel qual va ser nominada a la millor actriu als Premis
Primetime Emmy, als Globus d’Or, al Premi Sindicat
d’Actors i als Premis Satellite. El que fot més gràcia de
tot és que el seu personatge, malgrat els esforços que
fa perquè el seu matrimoni funcioni, és odiat pel públic:
la Betty comet una errada, sí, però el seu marit, en Don,
en comet tothora i es veu que no passa res. La hipocresia, la baixesa moral i el masclisme americans s’haurien d’exterminar. Només els intel·ligents saben copsar
un trencament interior en el personatge de Betty Draper, que viu en una època en què no es pot expressar
lliurement i, de vegades, es frustra tant que explota per
acumulació.
January Jones pertany a aquell grup reduït de dones
que, si no trobem una samarreta que ens combini amb
uns pantalons de color rosa i ens volem fer una foto,
senzillament ens posem unes ulleres de sol i res més. I
ens fem la foto i la publiquem. Sense manies. I això no
és ser frívola, ni boja, ni exhibicionista, ni perillosa. La
Jones viu tranquil·la a casa seva, amb els seus gossos,
i l’únic que vol és que els periodistes no li trolegin la
vida amb mentides misògines que farien vomitar qualsevol persona amb dos dits de front.
Bellesa en estat pur, franca i directa, amb un sentit
de l’humor sarcàstic i un talent superlatiu, l’any 2009
January Jones es va unir a Oceana per erigir-se com
a portaveu d’una campanya per protegir els taurons. I
com que és una dona completa, activa i atractiva, sovint s’ha convertit en el blanc fàcil de l’odi d’un nombre ingent d’homes amb cervell de protozou incapaços
d’admirar el talent femení. Empesos per l’enveja malsana i el despit per no haver-la pogut posar en horitzontal, aquests titafluixes la solen deixar verda. Com passa
sempre, la seva perfecció molesta els pobres d’esperit.
Que si és freda als rodatges, que per què dimonis va
triar l’opció de ser mare soltera, que si és mala actriu...

Un seguit de collonades i calúmnies dignes de ments
massa tancades a qui se’ls hauria de prohibir el dret a
respirar. Però la Jones, farta de tanta brutícia, va denunciar l’assetjament de la premsa sensacionalista que la
reduïa a poc menys que un cos que necessitava cridar
l’atenció penjant fotos en biquini a Instagram perquè li
donessin feina. A tota aquesta colla de subnormals, jo
els diria que a les xarxes socials tothom pot fer el que
li surti de la figa. Com si vols sortir amb el cos esquitxat
de color blau penjada de cap per avall.
January Jones representa aquella minoria de dones
sense filtres que ens prenem la vida amb comicitat i
que precisament per això els moralistes ens titllen de
descarades. La Jones tant pot aparèixer amb una màscara facial LED de dos mil dòlars mentre pren una cervesa amb palleta com gaudint mentre fa ganyotes en
roba interior. D’això se’n diu llibertat, i és un dret fonamental. De les dones també, no fotem.
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A l’estudi de Montse Baqués
Josep M. Ortega
RP i comunicació
Comissari d’exposicions

Montse Baqués és barcelonina, però fa una colla d’anys
que resideix a les comarques gironines, primer a Capmany (Alt Empordà) i des de fa uns cinc anys a Sant Jordi
Desvalls (Gironès), que és on actualment treballa i té el
seu estudi-taller. Val a dir que aquest és un espai molt
ample i gran on, a més, l’artista té la seva residència. A
la part davantera i més lluminosa és on la Montse Baqués ha disposat la zona de treball, presidida per dues
grans taules envoltades de prestatges amb llibres d’art,
catàlegs, estris i materials de pintura, així com de les
obres procedents d’anteriors exposicions. Ens diu que
“aquest espai el vam descobrir amb la meva parella
en una visita a uns amics del poble, ens en vam enamorar de seguida i ens vam decidir per instal•lar-nos
aquí”. L’edifici disposa d’un pis superior i “ens va agradar la idea de viure a dalt i treballar al baix”, ens continua explicant la Montse. A més, tot l’edifici és com una
illa envoltada de verd per patis i terrasses, presidida per
tres grans xiprers que donen la benvinguda.
La Montse Baqués es va iniciar artísticament als dinou
anys, quan es va matricular a l’Escola d’Arts i Oficis La
Llotja de Barcelona, i un parell d’anys més tard va realitzar estudis de tècniques pictòriques amb el pintor Xavier
Vidal. Va seguir la seva carrera amb classes de dibuix
al Cercle Artístic Sant Lluc, i de gravat a Ataulfo 10, amb
Silvia Pagliano. El 1984 va guanyar la Beca d’Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya, a partir de la qual
va iniciar un llarg recorregut d’exposicions individuals
i col·lectives per galeries d’art i sales d’exposicions de
Catalunya, França, Anglaterra i Dinamarca.

Pel que fa a la seva obra, la Montse ens diu que “intento
apostar per dedicar-me al que m’agrada, que és tot el
que està relacionat amb el llenguatge creatiu”, i afegeix que “vaig començar amb la pintura i el dibuix i he
continuat amb el volum, construint objectes i temptejant també amb l’escultura, entre altres”. Podem veure
a la seva biografia com l’artista també ha realitzat un
ampli ventall d’obres de gran format. “Aquests darrers
anys he intentat extrapolar la pintura dins el camp
de l’arquitectura, cosa que m’ha permès fer obres de
gran format per a espais públics”. Actualment la seva
obra es caracteritza per la utilització de pintures acríliques amb molta aigua, que converteix els colors en quasi aquarel·les. “Parteixo sempre del dibuix” –tècnica
que domina amb molta precisió– “i l’abstracció”, ens
diu, i “m’agraden els colors dins l’escala dels grisos i
també negres i grisos”. Mentre treballa a l’estudi, especialment a les tardes, li agrada que soni música de jazz
suau, per fer-li companyia sense destorbar la seva feina. Ara treballa en un projecte multidisciplinari: “Living
Room”, que parteix de construir nous llenguatges visuals a partir d’individualitats creatives, amb les seves
pintures i dibuixos; Laura Baringo, escultura i gravat, i les
fotografies i vídeos de Dorothee Elfring, que es podrà
veure passat l’estiu a Sant Just Desvern.
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5 consells per treure el màxim
profit al teu Google My Business
Yolanda Expósito
Community manager i fotògrafa professional
info@yolandaeb.com
Tel. 691 239 725
www.yolandaeb.com

Si tens un negoci i encara no tens el teu perfil a Google My Business, estàs perdent una gran oportunitat
per ser visible i aconseguir més vendes.
Google My Business és una oportunitat per posicionar
la teva empresa en línia, que atraurà més públic local. Per optimitzar el teu lloc web necessitaràs aquesta eina gratuïta i fàcil d’usar, que gestionarà la teva
presència en línia a Google tant en cerques com a
Google Maps.
Tres dades imprescindibles que has de publicar a Google My Business són: la localització exacta, el sector
al qual pertany el teu negoci i l’horari d’obertura i tancament.
Si vols aparèixer en aquestes cerques, segueix
aquests cinc senzills consells per a Google My Business i podràs treure-li el màxim partit al teu negoci.
1. Mantén la informació completa i actualitzada
És molt important completar i actualitzar totes les dades de la teva empresa. Posa la ubicació exacta per
sortir als cercadors de Maps.

sència en diverses plataformes, cal que el nom, l’adreça, el telèfon, l’horari, l’oferta de serveis i productes,
etc., coincideixin amb altres dades incloses en el teu
lloc web i a les xarxes socials.

La mida de la foto de perfil per a Google My Business
ha de ser de 250 x 250 píxels, i la de portada, de
1.000 x 1.000 píxels.

3. Ofereix qualitat
Google premia el contingut de qualitat. Tenir una descripció de text del teu negoci complet i únic li donarà
molts punts. I altres factors com ara afegir paraules
clau relacionades i incloure la localització. Aquestes
paraules serviran perquè et trobin i t’identifiquin, i per
ressaltar els teus productes o serveis.

Els canvis que puguin fer-se, com en períodes de vacances, de direcció, d’horaris, etc., hauran de reflectir-se a la fitxa. Una informació no actualitzada pot
portar els clients a errors, tant a Google com a clients
potencials.

Inclou enllaços rellevants cap al teu lloc web. Els
backlinks ajuden a l’optimització en els motors de
cerca. Pots afegir-los per a accions concretes, com
comandes, cites, veure el menú, etc. Així els clients
podran fer clic des de la cerca de Google.

Si el teu negoci té diverses ubicacions, posa-les totes,
així arribarà al màxim de persones de la seva àrea.

Afegeix una imatge o un logotip de l’empresa i una
portada d’alta resolució. Puja fotos i vídeos del teu
negoci, així aconseguiràs captar l’atenció de clients
potencials. Es valoren molt les imatges pujades pel
propietari, pels clients i en les quals apareixen membres de l’equip i productes.

2. Tingues coherència en totes les plataformes
Si hi ha alguna cosa que Google valora és la concordança de totes les dades. Si la teva empresa té pre-
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Si vols generar més ressenyes, pots fer-ho de diverses
maneres: crea un enllaç directe i comparteix-lo a les
xarxes socials, a la missatgeria, en tiquets, etc. També,
amb un correu electrònic pots agrair la compra i demanar una valoració. O bé, amb un codi QR anunciant-lo
al teu local o en material de publicitari.
5. Analitza estadístiques i sigues un Google business manager
En un període de temps determinat, Google et donarà
l’oportunitat de veure el reconeixement que ha tingut
la teva fitxa. Un consell és que la revisis sovint per poder anar millorant. Aquestes dades t’ajudaran a saber
com troben la teva fitxa, consultes de cerques, on et
troben, la visualització de fotos i quines accions realitzen (si visiten el teu lloc web, indicacions per arribar-hi
o clics al contacte).
Com a conclusió, utilitzar l’eina Google My Business
és l’opció més encertada per incrementar la visibilitat del teu negoci. Si la mantens optimitzada, obtindràs més rendiment.

Ves actualitzant amb posts periòdics com a la resta
de xarxes. Aprofita les entrades per informar sobre
novetats, siguin esdeveniments, productes o serveis.
Aquestes publicacions es mostraran als clients quan
busquin la teva fitxa de negoci.
4. Respon a totes les ressenyes
Són vitals per al SEO local a Google. És molt important
respondre a totes les que ens deixin, al més aviat possible i de manera educada, tant si són positives com a
negatives. Les bones opinions, a més de donar qualitat, generen confiança. A ulls de Google, influeixen en
el posicionament i en la visibilitat per a cerques locals.

I recorda que no estàs sol. Si tens dubtes i necessites
ajuda, contacta amb nosaltres sense cap compromís.
Tenim programes de consulting & mentoring amb
suport via WhatsApp per ajudar-te en tots aquests
temes. A part, entre els nostres serveis principals de
comunicació, tenim el de community manager (nosaltres ens encarreguem de tot) i formació (nosaltres t’ensenyem).
També fem fotografia professional (especialitzada en
branding lifestyle) i pàgines web autogestionables i
botigues en línia.
Contacta amb nosaltres a info@yolandaeb.com o via
WhatsApp al +34 691 239 725.
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Ombres de disseny per aquest
estiu
Carmen Martínez de Trincheria
Interiorista - Col·legiada núm. 1.310
Secretària de la Junta del Col·legi de
Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Girona

No hi ha res com els dies d’estiu, les tardes en família,
els menjars amb amics i les nits tranquil·les a la fresca.
Per fer del nostre jardí o de la nostra terrassa un lloc més
còmode i agradable, els para-sols, els tendals i pèrgoles
seran clau. Gràcies a ells ens protegirem del sol i de la
calor excessiva.
Està clar que disposar d’una casa amb jardí, un petit pati
o una terrassa suposa un valor afegit a l’habitatge i permet gaudir d’un espai exterior que, ben distribuït i protegit del sol i la pluja, sumarà metres útils a la llar.
Depenent de l’espai, del pressupost i dels gustos, podem optar per aquests tres sistemes:
Para-sols. Si l’espai és petit o si necessitem llocs d’ombra molt concrets, són el millor sistema, ja que també solen ser molt més econòmics que altres solucions de les
quals parlarem més endavant. L’ideal és triar materials
lleugers per poder-los moure amb facilitat.

Els tendals són perfectes per aïllar l’habitatge de la calor i del sol. Gràcies a ells podem estalviar molts diners
en la factura de la llum reduint el consum de l’aire condicionat. Al mercat hi ha nous sistemes que els fan molt
còmodes, ja que detecten la pluja i el vent i es recullen
sols per evitar accidents.
I, finalment, les pèrgoles. Són perfectes per crear ambients i separar, per exemple, una zona d’estar o de relaxar-se d’una altra que faci de menjador d’estiu.
Si tenim molts metres quadrats, podem decantar-nos
sense problemes per una pèrgola prefabricada. Si, en
canvi, el nostre espai és limitat, és preferible triar una
pèrgola feta a mida per aprofitar millor els metres quadrats.
La instal·lació d’una pèrgola al jardí és una de les formes
més decoratives de moblar aquests espais. Les pèrgoles
normalment estan fetes de fusta o alumini i les possibilitats decoratives que ofereixen són moltes, gràcies a
l’àmplia varietat de models disponibles al mercat.
Gràcies a les pèrgoles, el jardí passa a ser una habitació
més, ja que ens ajuden a mantenir la intimitat que busquem a casa nostra.
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Les pèrgoles balineses són estructures molt resistents
a les inclemències climatològiques, ja que estan realitzades en fusta amb tractaments especials. En general,
el sostre sol estar realitzat en fibra natural i se li poden
incloure complements com estores o persianes enrotllables per preservar la intimitat.
A l’interior, les podem decorar de diferents maneres:
amb llits, pufs o coixins, i sobretot amb espelmes o fanalets per donar aquest toc chill-out.

Les pèrgoles estan pensades per ampliar els espais dels
habitatges i ens permeten crear nous ambients i adaptar-los a qualsevol entorn.
Com veieu, a les fotografies hi ha pèrgoles molt atractives que ens faran gaudir de moments de pau i tranquil·litat. No
importa quin tipus d’estructura hagis triat per al disseny,
el que més importa, i el que marcarà l’estil d’aquest espai tan especial, és el tipus de decoració que hi posis.
Pots jugar amb llums, plantes, hamaques, butaques, cadires i cortines.
Si decideixes crear un lloc d’estar per llegir, prendre
alguna coseta i passar estones parlant amb els amics,
només cal posar uns bancs amb coixins i uns sofàs. I si
encara vols donar-li un punt més càlid i confortable, podries afegir-hi una xemeneia de bioetanol o gas, ja que
les flames us acompanyaran en les nits d’estiu.
Un altre detall a tenir en compte són els coixins dels sofàs i les butaques. Hi ha robes que no perden el color
amb el sol o que són repel·lents a l’aigua. La coordinació
de diferents robes amb una gamma cromàtica adequada fa que puguis, amb pocs diners, canviar el disseny de
la teva pèrgola cada temporada.
Les plantes naturals també ajuden a crear ambients frescos, alegres i agradables.

Penseu que una pèrgola s’ha de poder gaudir durant tot
l’any, per això al mercat trobem sistemes molt innovadors que ens permeten allargar el seu temps d’utilització. És important, doncs, que ens fixem si per la zona
on hem de col·locar-les ens anirà millor que disposin de
tendals impermeables, amb protecció solar o fins i tot
amb uns panells laterals que ens protegeixin del vent.
També us ensenyo unes pèrgoles, que com veieu a les
fotos són d’estructura i disseny més minimalista. La característica primordial és que tenen una coberta formada
per làmines d’alumini rotatòries. Són les pèrgoles bioclimàtiques. A més de ser molt pràctiques per evitar la incidència dels raigs solars i la pluja, les làmines rotatòries
també compleixen una altra interessant funció, que no
és altra que eliminar l’aigua que s’acumula sobre seu
quan plou. El líquid es desplaça cap als extrems de les
làmines i s’evacua mitjançant un sistema doble de canalons laterals, que condueixen l’aigua cap a uns canals
ocults dissenyats per portar-la fins al terra. Aquestes
pèrgoles també poden incloure llum, calefacció i fins i
tot altaveus. Aquests models poden incorporar (per encàrrec) pantalles paravents, portes de vidre corredisses
o panells lliscants.
Ja sabeu, si esteu pensant a col·locar una pèrgola a la
vostra terrassa o al jardí, ja no teniu excusa. Les pèrgoles
són ideals per cada dia de l’any, plogui, nevi o faci sol.

Si voleu donar un aire més romàntic al vostre espai
d’exterior, podeu col·locar plantes enfiladisses de ràpid
creixement, que a l’estiu quedaran precioses i us proporcionaran una ombra perfecte per fer una migdiada a
l’aire lliure.
Si el que voleu és donar un toc més exòtic al vostre jardí, us aconsello les pèrgoles balineses, ja que són uns
elements molt atractius a l’hora de decorar els exteriors.
Si teniu la sort de tenir un jardí ampli, podeu incorporar
aquests elements tan decoratius. D’aquesta manera, en
lloc d’optar per la típica pèrgola de fusta, es pot donar
un toc més zen.

Girofinques Interiorisme
Pl. Marquès de Camps, 11, baixos - 17001 Girona
Tel. 972 22 46 68
www.girofinquesinteriorisme.com
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Normandia

El bressol de l’impressionisme i
la pàtria del Calvados
Jordi Aparicio
Editor de la revista GiDona
edicio@gidona.com

Normandia és una regió del nord de França i el seu nom prové dels normands,
vikings escandinaus, que es van anar estenent per una gran part d’Europa durant
l’alta edat mitjana. Però Normandia és coneguda sobretot per tresors com el Camembert, les ostres i el Calvados, per ser l’escenari del desembarcament que va
accelerar la fi de la Segona Guerra Mundial, per abadies mítiques i úniques com
el Mont-Saint-Michel i per ser la pàtria de l’impressionisme gràcies als seus 600
quilòmetres de costa, de paisatges diversos, de clima canviant i d’una llum molt
especial que la va fer ser, per infinitat d’artistes, una excusa per la seva inspiració.
Entre boirines i llegendes, la Normandia més marítima avui en
dia és un territori que evoca la brisa marina i les pomes,
replè de racons que han determinat la història
d’Europa.
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Giverny, el poble que va seduir Monet
El 1883 Claude Monet va escollir Giverny, un poblet a una
hora de París per instal·lar-se amb la seva dona, Alice, i
els seus vuit fills. Hi va viure 43 anys en una casa que va
adaptar totalment als seus gustos. Avui en dia és la casa-museu que juntament amb els jardins pot ser visitada,
on es fan visites guiades i on tot continua igual: amb la
façana rosa, les finestres verdes, una pèrgola de somni
i els seus majestuosos jardins plens de lliris i tulipes, un
estany on poblen els nenúfars i un delicat pont japonès
de fusta que van ser models recurrents pel pintor. Molts
artistes van seguir les passes de Monet i es van instal·lar
en aquesta regió. I prova que Normandia és la pàtria de
l’impressionisme és que els museus més importants de
França de l’impressionisme, fora de l’Orsay a París, són
el Museu de les Belles Arts de Rouen, el MuMa (Museu
Malraux) de Le Havre o el Museu dels Impressionismes
de Giverny. A més, museus com el d’Eugène Boudin a
Honfleur o el Museu de Belles Arts de Caen completen
una proposta sorprenent i extensa.

Rouen, la capital de Normandia
La catedral gòtica de Notre-Dame de Rouen es va convertir en un referent per qualsevol tractat de l’impressionisme quan Monet es va adonar que la llum li canviava
totalment la personalitat. Tant és així que va arribar a
pintar fins a trenta quadres de la façana tots idèntics,
però amb la llum canviant. Una sola catedral i trenta visions diferents.
Rouen és una autèntica ciutat-museu, desplegada a
través dels seus carrers empedrats i les seves cases
d’entramats de bigues de fusta (colombages) que poblen tot el nucli antic, dominat sempre per la imponent
catedral; per la torre del Gros-Horloge, d’origen medieval, que conté un mecanisme rellotger que funciona des
del segle XIV, i pel memorial a Joana d’Arc, on es relata
el judici d’aquest personatge històric, que va morir cremat en una foguera a Rouen.
A més, aquest any es commemora el bicentenari del
naixement de Gustave Flaubert a Rouen, un dels escriptors més importants d’Europa en part gràcies a la
seva coneguda obra Madame Bovary. Fins al juny del
2022 es programaran a Roen més quaranta esdeveniments com ara exposicions, espectacles, conferències,
animacions pedagògiques, visites guiades i passeigs
teatralitzats.

La costa Fleurie, el refugi de la Belle
Époque
Marcel Proust menjava magdalenes a la terrassa del
Gran Hotel de Cabourg entre el 1907 i el 1914 durant les
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seves freqüents visites a la costa Florida (côte Fleurie).
Els parisencs i en general els aristòcrates i els membres
de l’alta burgesia francesa van fer de pobles com Trouville i Deauville el seu centre d’estiueig, on tenien totes
les instal·lacions per ser feliços: des de casinos fins a hipòdroms, i sempre amb el passeig marítim per bandera,
on es concentrava l’activitat social. Édith Piaf hi actuava
tot sovint i els grans actors europeus i de Hollywood es
continuen reunint cada any al Festival Internacional de
Cinema que se celebra cada mes de juny a Deauville.
La Costa Florida s’estén des de Cabourg fins a Honfleur,
una altra de les icones de l’impressionisme, amb el Vieux
Bassin, el port millor conservat de Normandia, el més turístic de la desembocadura del riu Sena i objectiu de les
càmeres de tot viatger. Pels petits carrerons d’Honfleur
proliferen les petites galeries de pintors i escultors, entre
comerços tradicionals i grates sorpreses com l’església
de Santa Catalina, la més gran de França construïda
amb fusta. A Honfleur va néixer Bodin, i part de les obres
d’aquest imprescindible pintor impressionista que mai
va triomfar en vida s’exposen al Museu Eugène Bodin
d’aquesta turística i encantadora població.

El desembarcament de Normandia
Des de la localitat de Quineville fins a Ouistreham, la carretera de la costa desgrana com un ventall les platges
del dia D, del desembarcament de Normandia, per part
de les tropes aliades i que hem vist a multituds de pel·lícules i sèries, entre les quals destaca Salvar al Soldado
Ryan, El día más largo o Blood Brothers. Caminar en
silenci entre les creus blanques del cementiri americà a
la platja d’Omaha (el nom clau que van donar els aliats
americans a Colleville-sur-Mer) ajuda a comprendre la
magnitud de la tragèdia que es va viure el 6 de juny del
1944. Als diferents pobles de la costa trobarem diversos
memorials i museus que commemoren el dia D.

El Mont-Saint-Michel, l’eterna figura
Malgrat que aquí no va néixer cap artista impressionista ni cap escriptor romàntic, cap viatger no pot perdre’s
aquest paratge únic i capritxós. El Mont-Saint-Michel és
un emblema de França on les poques persones que hi
viuen permanentment, units per carretera a terra ferma,
es queden aïllades periòdicament durant les marees
altes que converteixen Mont-Saint-Michel en una illa i
que serveixen als xais per pasturar quan baixa la marea.
Aquests xais tenen denominació d’origen i la seva carn
amb tocs de salinitat i iode, una autèntica delícia, reben
el nom d’agneau pré-salé.
L’abadia-fortalesa del Mont-Saint-Michel, a cavall entre la Baixa Normandia i la Bretanya, sintetitza el caràcter agrest, orgullós i solemne d’aquesta terra normanda. La muralla s’obre a la Porte de l’Avancée i la sempre
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populosa Grand Rue plena de botigues i restaurants
turístics, flanquejada per cases medievals i d’on sobresurt La Mère Poulard, restaurant fundat el 1888 i que és
famós per la truita i les seves galetes salades i dolces,
ens porta a pujar fins a l’abadia gòtica totalment inexpugnable, que l’eleven fins a 80 metres d’altura. És un
dels monuments més imponents de tota França; el milió
de visitants que té cada any no han pogut pertorbar la
seva pau mil·lenària.

Étretat i els penya-segats blancs
Étretat és famós pels seus penya-segats blancs amb
forma d’agulla, d’elefant i d’un arc. Els seus meravellosos paisatges sempre sorprenen a tot viatger que
s’apropa, i es poden recórrer a peu pel GR-21, un itinerari
de senderisme que voreja els penya-segats de la côte
d’Albâtre des de Tréport fins a Le Havre.
No hi ha res millor que finalitzar el nostre viatge a
Normandia contemplant una posta de sol des del
penya-segat d’Amont, asseguts al costat de la capella
neogòtica de Notre-Dame de la Garde, d’on van erigir
mariners i pescadors el 1856 contemplant als nostres
peus la platja i el petit poblet d’Étretat, amb el canal de
la Mànega al davant.

L’excel·lent gastronomia normanda:
Camembert, ostres i Calvados
Tot i que el gran Camembert de Normandia s’emporta
tota la fama pel que fa a formatges, no s’han d’oblidar
el Pont l’Evêque, el Livarot i el Neufchâtel, que gaudeixen de denominació d’origen protegida. Però els normands no només viuen d’excel·lents formatges: amb els
fruits de la mer tenen una altra de les potes de la seva
gastronomia, i en especial amb els musclos i les enormes ostres.
Però és al Pays d’Auge on trobem el paradís de la
poma i del departament de Calvados, on s’elabora
un dels mítics licors francesos, al costat del conyac i
de l’armanyac, com és el Calvados, a base de la poma
normanda i la seva sidra coneguda a tot el món. De fet,
els més de 10 milions de pomeres que floreixen a Normandia representen el 60% de la producció nacional per
elaborar-los.
Res millor per tal de conèixer més a fons la història del
Calvados que apropar-nos fins a la didàctica Calvados
Experience, a Pont l’Evêque (www.calvados-experience.com), a la mateixa bodega de Père Magloire, on es
finalitza amb un tast de diferents Calvados. I sobretot cal
visitar un dels més prestigiosos elaboradors d’aquest licor normand, el Château du Breuil (www.chateau-breuil.com), amb la seva majestuosa bodega situada en un
castell normand, i tastar algunes de les seves referències més incunables.
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L’art de vivre: hotels amb encant a Normandia
Normandia està plena d’hotels amb encant que no sempre surten als portals de reserves d’allotjaments i dels
quals convé prendre bona nota per tal de tenir una experiència normada i amb estil al cent per cent.
Un bon hotel a Rouen, la capital de Normandia, situat al
centre de la ciutat al bell mig del centre històric, és l’Hôtel Gustave Flaubert. Està ubicat en un edifici d’època i
les vistes des de les habitacions de l’últim pis ens donen
una altra imatge de la catedral i de la ciutat. (www.hotelgustaveflaubert.com)
Un excel·lent hotel a Étretat és Le Donjon - Domaine
Saint-Clair. Amb vistes panoràmiques exclusives, aquest
hotel amb encant està ubicat en una antiga gran mansió,
molt ben decorat, amb piscina i un extraordinari restaurant amb una selecta col·lecció de Calvados i whiskys.
(www.hoteletretat.com)
I per fer nit abans de visitar Mont-Saint-Michel, recomano l’experiència d’allotjar-se en un chateau, un castell
normand, amb vistes exclusives a l’abadia més famosa
de França. Es tracta del Château de Chantore, un exclusiu hotel amb una decoració d’època que enamora, i on
els dos propietaris ens esperaran a les portes amb una
copa de la sidra ecològica que ells mateixos elaboren.
És un autèntic paradís del bon gust i on l’esmorzar, amb
el més pur estil francès, és espectacular. (www.chateaudechantore.com)

GUIA DE BUTXACA
Com arribar?
La manera més fàcil d’arribar a Normandia és
volar amb Air France a París. I per aprofitar tot
el primer dia, res millor que agafar el primer vol,
que surt a les sis del matí des de l’Aeroport del
Prat. Air France ofereix un excel·lent servei a bord
amb unes tarifes reduïdes que fan que sigui la millor opció (www.airfrance.es). El cotxe de lloguer
és del tot imprescindible per moure’s per tota la
regió.
On menjar?
A Rouen una bona adreça és Gill Cote Bistro
(www.gill-cote-bistro.fr), amb una excel·lent relació de qualitat-preu.
Per menjar marisc i especialitats marineres normandes a Trouville, davant del mercat, un bon
restaurant és la Brasserie Le Central.
Fora del brogit turístic del Mont-Saint-Michel, una
molt bona adreça és el restaurant Obione, a la
localitat d’Avranches, amb productes de la terra
amb tocs d’autor.
Per a més informació:
La regió de Normandia: www.normandie-tourisme.fr per tenir una visió més extensa de tota la
regió.
La pàgina de turisme francès ajuda a programar
diferents visites: www.es.france.fr
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Peralada reforça el seu vincle amb el
xef Paco Pérez
El vincle entre el xef i Peralada es va iniciar l’estiu
passat amb el restaurant Shiro by Paco Pérez, una
original i elegant proposta als jardins del Castell de
Peralada que aquest any torna, i amb més força, durant el mes de juliol. La carta reflecteix un extraordinari viatge sensorial per les grans fonts d’inspiració del
xef que el van seduir a Àsia. Els mercats de Tòquio,
els aromes dels carrers de Singapur o Bangkok, les
espècies de Hanoi o l’avantguarda gastronòmica de
Seül. Sabors que ens transporten a terres llunyanes
amb una proposta informal, però única. Com la gamba
de la Mar d’Amunt a Tailàndia o el tàrtar de Wagyu
amb caviar.
Situat a l’Hotel Peralada 5*, el Restaurant l’Olivera
by Paco Pérez és el segon projecte que vincula el xef
amb el grup familiar, on ha assumit la direcció gastronòmica. La nova proposta respecta l’essència de
l’Empordà, però amb una visió avantguardista a partir
dels millors productes de proximitat. Plats suculents
com l’arròs socarrat de sèpia i gamba, pèsols en el
seu entorn o còctel de cítrics a partir d’ara també es
podran gaudir al nou espai que s’inaugura aquest
estiu a l’hotel, la Terrassa de la Masia, un espai que
amplia la zona del restaurant per poder gaudir de la
carta a l’aire lliure.
A més, l’Hotel Peralada presenta els seus nous esmorzars a taula by Paco Pérez, proposta pensada i
creada per Paco Pérez i que es fonamenta en produc-

tes de proximitat, com són els embotits locals, els formatges empordanesos o els sucs de fruita fresca de
temporada que varien dia a dia. I per completar l’exquisida experiència, el xef ha preparat un esmorzar a
la carta, amb plats com ara l’ou a la benedictina amb
pernil ibèric, l’escuma de iogurt amb fruites vermelles
o el gofra amb almívar de llet i nata.
L’última novetat que reforça el vincle del xef amb Peralada és la dels Events by Paco Pérez, una oferta
gastronòmica plena d’amor, passió i dedicació per a
casaments i celebracions tant privades com professionals.
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Girona promou l’estratègia europea ‘Del
camp a la taula’ amb un acte al Mercat
del Lleó
L’Ajuntament de Girona i el Centre Europe Direct Girona de la Universitat de Girona han promogut l’estratègia europea “Del camp a la taula” amb un acte
al Mercat del Lleó. La iniciativa forma part del Pacte
Verd Europeu (Green Deal), el full de ruta de la Unió
Europea per dotar la societat d’un sistema alimentari just, ecològic i saludable a través d’una economia
verda i sostenible.

L’objectiu de l’estratègia europea és aconseguir un
sistema alimentari just, ecològic i saludable a través
d’una producció sostenible, de la prevenció del malbaratament alimentari, del consum sostenible d’aliments i del processat i distribució sostenible d’aquests
productes.

Les dues institucions gironines es van ubicar a la
plaça de Francesc Calvet i Rubalcaba, on van muntar una campanya informativa per difondre i visibilitzar l’estratègia “Del camp a la taula”. A banda del
repartiment de material divulgatiu, l’esdeveniment va
comptar amb l’actuació d’Ateneu l’Europeu, un peculiar personatge que dona a conèixer la Unió Europea
per mitjà de dinamitzacions i actuacions teatrals per a
tots els públics.

Arrels del Vi, la cita vitivinícola més
esperada, torna el 10 i 11 de juliol a Sant
Martí d’Empúries amb 26 cellers de la
DO Empordà
Arrels del Vi, la fira vitivinícola més esperada de l’Empordà, celebrarà la XIII edició el 10 i 11 de juliol a
Sant Martí d’Empúries, l’Escala, amb la participació
de 26 cellers de la DO Empordà. L’equip d’Arrels del
Vi ha treballat per mantenir totes les mesures de seguretat i aconseguir, alhora, que l’experiència Arrels
del Vi sigui al més fidel possible a l’esperit de la fira:
tast obert en copa Riedel de més de cent referències
de vi de la DO Empordà de gamma alta en un entorn
excepcional, conèixer de primera mà els propietaris i
enòlegs dels millors cellers empordanesos i comprar
a preu de celler els excel·lents vins de qualitat i amb
personalitat pròpia de la DO Empordà, amb cinc euros
de descompte en la compra de la primera ampolla. La
solució ha estat dividir la fira en dues sessions independents amb aforament limitat, complint la normativa

vigent de seguretat. En definitiva, seran dues sessions
d’Arrels del Vi molt exclusives, amb tota l’oferta dels
26 cellers participants, més espai a l’aire lliure i una
experiència cent per cent Arrels del Vi, pensada per
als veritables amants dels grans vins de la DO Empordà.
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Sumac (Roses)
Santi Santamaria està viu!
Santi Santamaria va ser un dels grans cuiners del món,
un cuiner universal que va aconseguir que Can Fabes
fos el primer restaurant amb 3 estrelles Michelin a
Catalunya i que va arribar a posseir fins a 7 estrelles
en els diferents restaurants que va obrir. Va representar,
a més, la veu crítica enfront dels excessos de la cuina
d’avantguarda i amb el seu llibre La cocina al desnudo
es va enfrontar directament a Ferran Adrià. La mort li va
arribar lluny de casa, a Singapur, i malgrat que encara
avui és recordat, tots els restaurants que va crear han
anat tancant, com li ha passat recentment al defenestrat
Santceloni de Madrid. Una autèntica pena!
I en aquest univers del record apareixen Jordi Dalmau
i Carina Juárez, dos ex de Santi Santamaria, que fa
dos anys, sense saber que vindria una pandèmia,
van obrir el restaurant Sumac a Roses, que avui ens
ocupa. Jordi Dalmau m’explica que amb setze anys va
anar amb el seu pare a dinar al Racó de Can Fabes i ja
va veure que allò era el que volia fer. Santi Santamaria
li va dir que acabés la carrera d’hostaleria a Sant Pol,
que anés a dos restaurants a fer pràctiques (El Celler de
Matadepera de Lluís Bernils i el Sant Pau de la Carme
Ruscalleda) i que després l’anés a veure. Dalmau és tan
aplicat que va seguir fil per randa les seves indicacions
i amb divuit anys va començar a treballar a El Racó
de Can Fabes, a Sant Celoni. D’allà va acompanyar
l’Óscar Velasco i l’Abel Valverde a obrir el Santceloni
de Madrid, on van aconseguir 2 estrelles de la bíblia
vermella, va tornar per engegar l’Evo a l’Hospitalet (que
va aconseguir 1 estrella Michelin) i va voltar per Dubai i
Singapur en les noves obertures de l’univers Santamaria fins que va tornar a Can Fabes, moment en què va
conèixer la seva parella, Carina Juárez, una mexicana
també admiradora de Santi Santamaria, que estava
fent la seva carrera a la sala.
I després de la mort d’en Santi, de passar pel Mas Lazuli,
d’intentar obrir amb poca fortuna el seu propi restaurant
a Palafolls, van decidir obrir, ara fa dos anys, el restaurant Sumac a Roses amb la idea de fer el que sap
fer: homenatjar els grans plats clàssics de Can Fabes
i crear la seva pròpia carta, influenciat sempre per la
filosofia del geni de Sant Celoni.

Tot i tenir un espectacular menú als migdies a poc menys
de 25 euros, que, segons em diu, és la seva manera de
promocionar-se, la gran descoberta la trobem a la seva
carta, una carta que ja la va fer mereixedor de ser un
restaurant recomanat per la Michelin el primer any,
però que no vol que condicioni la seva manera de fer i
de cuinar. “El primer és tenir el restaurant ple de clients i
que aquests gaudeixin a casa meva”.
La cuina de Jordi Dalmau és una cuina clàssica, influenciada per Santamaria, que fuig de tècniques moleculars i d’hidrogen líquid. Aquí el show és el classicisme, el bon producte, de temporada, amb una falsa
senzillesa, amb les coccions treballades a la perfecció,
amb bon gust i amb l’execució de plats impressionants,
que a vegades fins i tot fan plorar d’emoció. La cuina
clàssica no pot morir mai. De fet, mai no ha marxat, malgrat que durant un temps la cuina creativa i tecnoemocional la va voler enfosquir. Són modes, res més. “El que
és bo sempre torna”, afirma Dalmau.
I fruit d’això ens presenta, en aquesta primera presa de
contacte del Sumac, plats en què vol homenatjar Santi
Santamaria, com el seu Ravioli de gamba, un plat icònic del de Sant Celoni, amb el carpaccio de gamba de
Roses, fent una duxelle (el sofregit francès) amb ceba,
confitant els ceps i creant el ravioli acompanyat de l’oli
de confitar els bolets. Exactament com ho feia Santi San-
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tamaria, i l’oferta a la carta a un preu per unitat de 4,5
euros. Per demanar-ne a desenes!
Però arriba un plat majestuós que malauradament no
tenen a la carta i que només serveixen per encàrrec, papada i caviar. Fet amb la precisió que va aprendre a
Can Fabes, amb mantega blanca (el que els francesos
anomenen beurre blanc), amb una reducció d’escalunya
i vi blanc, amb la cansalada del coll, la més gustosa,
marinada i cuita a baixa temperatura durant dotze hores.
Melositat és poc. I la llaminadura, una geganta canelle
amb més de 25 grams de caviar, un plat que sobreviu a
modes, en què el gaudiment i la sensibilitat són totals.
Per plorar d’emoció.
No ens podem perdre el seu Parmentier de llamàntol,
presentat amb un sofregit de ceba i tomata confitat durant dos dies; el llamàntol marcat a planxa amb una curta cocció i la seva bisque, la seva crema feta amb els
caps sofregits, brandi i bresa de verdures amb la nata,
que és la que li dona la textura, oblidant-se de fècules
i espessidors artificials. Fantàstic plat. Visca el classicisme!
Potser alguns cuiners utilitzen tècniques moleculars per
sorprendre els comensals. Al Sumac, l’espectacle és
el producte, com el jarret de vedella, per a taula completa, presentat amb el seu moll de l’os, i amb la seva
salsa extremadament espessa, que s’assembla més a
una confitura i acompanyat d’un Parmentier de patata.
Cal agrair el magnífic servei a sala de Carina Juárez,
que és l’encarregada de tallar-lo i servir-lo davant del
client. Un espectacle!
I, finalment, em presenta els brunyols de xocolata, un
altre plat icònic de Santi Santamaria. Per plorar d’emoció. Perfecció, sensibilitat, mestratge, producte, classicisme... És l’homenatge que Jordi Dalmau fa al geni de
Sant Celoni. Tot i tenir plats propis, sempre inspirats en
la filosofia Santamaria, aquesta és la seva carta de presentació. “És el que he mamat i és el que vull reivindicar”.
Amén.
http://restaurantsumac.com
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Tap i vi
Originaris de la mateixa finca Furot
Anna Vicens
Cap dels sommeliers a Wine Palace
Presidenta de l’Associació Catalana
de Sommeliers
Fotografies: Jordi Perich - direccio@gidona.com

L’Empordà és un dels territoris més rics d’aquest país, un
preciós racó al nord, banyat pel mar Mediterrani, acaronat per la tramuntana, protegit per la serra de l’Albera i
bressol de la cultura vitivinícola. A la riquesa del nostre
petit país li hem de sumar els fantàstics paratges naturals, uns racons rurals excepcionals, la millor gastronomia del món i un clima que ens dona uns vins únics, gràcies al sol, a la tramuntana i a les brises marines.
A més de ser terra de gastronomia i de vins, l’Empordà
també és territori surer. L’any 2018 la DO Empordà va engegar el projecte Taps de Finca, que identifica els vins
de la zona amb els taps elaborats a partir de suro de les
alzines sureres dels mateixos cellers o de boscos propers, però sempre de suredes empordaneses. Aquesta
iniciativa no només reivindica el suro autòcton, sinó que
contribueix a regenerar les masses forestals i a evitar els
incendis. La marca Taps de Finca es reconeix pel dibuix
d’un tap imprès en el mateix suro.
La Finca Furot, propietat d’Oliveda, és una finca de 20
hectàrees de vinya plantada, de les 200 hectàrees que
té, i ubicada entre Rabós i Vilamaniscle. Aquí s’hi troba
un singular reducte de suredes, que creixen sobre pissarra. Vam tenir la sort de trepitjar la finca coincidint amb
l’època de la tala del suro i apreciar així com els experts
surers havien extret l’escorça de les alzines suredes,
una feina que només es pot fer cada deu o catorze anys
aproximadament i per mans expertes, per tal de no generar cap ferida a l’arbre. Aquesta escorça es trasllada
després amb molta cura a l’empresa surera que elabo-

ra el tap, un tap que acabarà tapant el vi que neix en
aquesta mateixa finca.

Tres generacions dedicades a la vinya
És una història que va començar amb els avis de l’actual
propietari, en Josep Oliveda Casanovas i la seva esposa, la Joana Rigau Ros, dos emprenedors de la seva
època que van centrar la seva vida a fer créixer el seu
petit negoci del vi. Tot va començar amb una envasadora que, en època de guerra, va fer prosperar la zona i va
donar un futur a la seva gent. Tots els pagesos i els viticultors del voltant portaven aquí el seu vi per envasar-lo,
i amb els anys el negoci li va permetre comprar vinyes i
anar fent créixer el celler, a poc a poc.
Aquest emprenedor, home divertit, intel·ligent i molt enginyós, Josep Oliveda, va ser capaç de crear primer una
envasadora, donar així una alternativa al consum de vi
de casa nostra i que no tot es vengués a doll, i la va
convertir, més tard, en un dels cellers més importants de
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casa nostra, sempre amb el suport de la seva dona, treballadora incansable i sòcia en aquest projecte de vida
i de negoci familiar.
Josep Oliveda, que va fer el servei militar a Sant Climent
Sescebes amb Salvador Dalí, va començar el que avui
és un dels principals museus del vi, amb la seva espectacular i extensa col·lecció d’aixetes, i part imprescindible
de les visites enoturístiques que ofereix el celler Oliveda.
La filla dels iniciadors, Anna Maria Oliveda Rigau, va
seguir els passos dels seus pares amb l’ajuda del seu
marit, Josep Freixa Escarrà. I ara són el seu fill, l’Alfons
Freixa Oliveda, i la seva dona, l’Íngrid Teixidor, qui estan al capdavant del projecte i qui han convertit el celler
en un negoci amb identitat pròpia.

Capmany, origen i tradició
El celler Oliveda el trobem a Capmany, una zona que
els permet elaborar vins tranquils amb el segell de la
DO Empordà i vins escumosos sota el paraigua de la
DO Cava. A les vinyes d’Oliveda s’hi cultiva una gran varietat de raïms, des de les varietats empordaneses més
tradicionals, com les tres garnatxes i les tres carinyenes,
que són la base del paisatge, fins a les més conegudes internacionalment, com són la cabernet sauvignon,
la syrah, la merlot, la chardonnay i la sauvignon blanc,
i surten tant de les 180 hectàrees de vinya pròpia com
dels viticultors de la zona, que verema rere verema els
porten els seus raïms.
Les seves propietats estan distribuïdes pel vessant meridional de la serra de l’Albera, enmig del paratge d’interès natural, en terrenys de pissarra i pedregosos, i fent
front a la forta tramuntana, en vinyes repartides entre
Vilamaniscle, Garriguella i Capmany.
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La darrera finca adquirida, Finca Furot, és un projecte
amb el qual es vol transmetre l’excel·lència de l’Empordà, ja que té tots els elements: agricultura ecològica, vinyes velles, oliveres i alzines suredes, bovins i ratpenats,
pissarra i tramuntana, i dos bancs on asseure’s i contemplar la bellesa natural que envolta la finca des de dues
alçades diferents.

Amb les noves imatges, un punt d’inflexió
Des del seu primer vi de l’Empordà, el Don José, fins als
vins que avui ens ofereix el celler Oliveda, l’Íngrid i l’Alfons han passat per moltes vicissituds. Cada vi és una
història seva personal d’esforç, d’inversió, de creativitat
i d’aprenentatge.
Fins que un dia coneixen les Twins Sisters a través d’una
entrevista al GiDona. La Carme i la Francesca Jutglar,
les creadores de la marca Las Malas Nenas, són dues
bessones que pinten a quatre mans i recreen històries
amb protagonistes femenines que ens transporten a la
infància, una combinació entre innocència i perversitat.
Els ulls grossos de les seves protagonistes calen en l’Íngrid i l’Alfons i els proposen de ser la imatge del seu vi
Ullones rosat. La presentació del vi amb la il·lustració de
les Twins, en el celler Oliveda, en la seva primera sortida
al mercat va ser un èxit rotund: el mateix dia es van vendre totes les ampolles.
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Després dels canvis d’imatge i de concepte en els vins
de Rigau Ros, va sortir Ulls Negres, un vi de garnatxa
negre sedós i captivador; el Garoina, un vi blanc perfumat de chardonnay que es recomana prendre amb garoines; Mar Endins, un blanc de garnatxa blanca, un vi
molt mediterrani; La Bèstia Negre i La Bèstia Blanca, de
garnatxa negra i garnatxa blanca respectivament, amb
una mica de cabernet sauvignon en el negre, que li dona
un caràcter més robust i atrevit. I La Fura, un expressiu vi
blanc de sauvignon blanc; el Furot del Monestir, dedicat al monestir veí de Sant Quirze de Colera, que és un
vi negre amb una gran complexitat, i el Furot Reserva,
com la màxima expressió de l’Empordà.

Enoturisme a l’Empordà
Al celler Oliveda ofereixen unes activitats molt interessants, tant per a parelles com per a la família i, fins i tot,
per a grups. Si sou winelovers i voleu sorprendre la vostra parella, podreu gaudir d’un àpat romàtic dins d’una
de les tines antigues del celler, amb tast i maridatge
personalitzat. Si sou més de sortir en família o hi voleu
anar en grups petits, us portaran a trepitjar alguna de
les seves finques, on podreu fotografiar les seves vinyes,
gaudir del seu fantàstic entorn i conèixer de primera mà
el seu terroir. És una visita que acabarà amb un tast personalitzat de vins o caves, després de visitar el museu i
el celler, l’antic i l’actual. Una jornada que els visitants
recordaran per sempre més.

Recentment han tret dos vermuts artesanals molt ben elaborats, el Brun i el Brun Reserva; i el vi dolç Puig de les
Guilles, de garnatxa roja sobremadurada, amb parada
de fermentació i criança durant vuit anys en barriques de
roure. És un vi dolç que recorda la mel, i que és perfecte
per acompanyar postres de xocolata, formatges blaus o
fruits secs. Com a vi dolç, aviat ens presentaran una altra
novetat, un moscatell que fa temps que s’està criant en
quatre àmfores antigues de 300 litres cadascuna.
I si volem bombolles, Oliveda ens ofereix una proposta
molt completa, des d’imatges i caves informals i de fàcil
beure, com són el brut jove i la línia dels OH, fins a caves
que han evolucionat tant en producte com en imatge,
com és la gamma de Família Oliveda; els Gran Rigau
segueixen sent els caves de gran qualitat i tradició. I la
darrera incorporació, Batec, de pinot noir i xarel.lo, que
és un cava únic i molt singular.
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Lingot de iogurt amb textures
de figues
Àuria Bel
Cap de pastisseria de l’Hotel-Restaurant
Sa Punta de Pals
@aurihapiday

Ingredients
- 400 g de iogurt natural
- 40 g de sucre o (30 g de xilitol, substitut del sucre)
- 100 ml de nata
- 5 fulles de gelatina hidratada o 25 g de gelatina en pols
- 1 llima
- Melmelada de figues
- Figues confitades
- Figues fresques
- 300 g de xocolata blanca ( jo he fet servir la
d’Inspiración Yuzu, de Valrhona)
- Motlles rectangulars
Elaboració
Per començar, barregeu el iogurt i el sucre. Tot seguit, escalfeu una part petita d’aquesta barreja i dissoleu-la en la
gelatina hidratada. Després incorporeu la nata semimuntada sobre la barreja i la ratlladura d’una llima, i barregeu-ho
delicadament amb una espàtula.
A continuació, empleneu els motlles i col·loqueu-hi uns
quants trossos de figues confitades. Després congeleu-los
un mínim de 24 hores. Un cop congelats, banyeu-los amb
molta paciència, d’un en un, en la xocolata, prèviament
fosa al microones o al bany Maria.
Presentació
Poseu el lingot de iogurt en un plat, a sobre d’una mica de
melmelada de figues, i guarniu-lo amb figues fresques.
La presentació ja és a la vostra imaginació. Jo, com veieu,
no em vaig complicar la vida, m’agraden les coses senzilles. A més, aquests petits lingots ja són preciosos de per si,
no necessiten grans decoracions.
Són unes postres aptes per als diabètics, i es poden elaborar sense lactosa. Per a qualsevol pregunta sobre els
ingredients o els punts de venda més econòmics, podeu
connectar amb mi via Instagram (@aurihapiday).
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Restaurant Cal Gall
(Sant Feliu de Boada)
L’oferta ‘casual’ i tradicional de Jordi Ribas
Em serveixen de postres un Irish Coffee sense els tres
colors. “Això dels tres colors és un invent. A Irlanda de
tota la vida el cafè irlandès se serveix barrejat amb sucre
i amb una bona capa de nata. Això sí, un bon cafè, un
bon whisky i una bona nata”, explica Jordi Ribas. Aquesta és l’autenticitat que es vol donar a Cal Gall. Fer, de
la senzillesa, la perfecció.
Cal Gall està dirigit per Marcos Labrador i per la seva
dona, Selene. “En Marcos és un professional de sala i
la cuina, sap portar un restaurant, té molta experiència
i treballa sempre des de la humilitat. I això en un poble
petit de l’Empordà és bàsic. Ara a la cuina tenim només
una persona més en Marcos, que dona un cop de mà. La
nostra idea és posar una persona més a la cuina i una
altra a sala per tal de poder fer vuitanta serveis”, explica
en Jordi Ribas.

“A Call Gall estem picant pedra per donar a conèixer la
nostra proposta. Fem venir clients del Sol Blanc i de mica
a mica se’ns va coneixent”. Fa dos anys que en Jordi
Ribas va agafar Cal Gall amb l’ajuda del seu cunyat
Marcos i la seva dona, Selene, situat a la magnífica
plaça de l’Església de Sant Feliu de Boada, i tot i que
l’any passat per la pandèmia no s’hauria de comptar,
estan contents. “Els caps de setmana estem treballant
bé i el que falta ara és emplenar-ho entre setmana. No
ens preocupa l’estiu perquè tothom treballa, fins i tot els
dolents” (riures).
És més difícil treballar el tiquet mitjà que el tiquet alt
en un restaurant? En Jordi Ribas afirma que “hi ha més
competència en el tiquet mitjà/baix que no pas en l’alt.
Però el que està clar és que el que necessita un restaurant és una roda de clients, i això és el que estem
aconseguint, més lentament del que voldria, per la crisi
de la Covid”. La garantia de tenir un restaurant de nivell
al darrere és important, i més si una gran part de la producció de la carta de Cal Gall s’elabora a les cuines del
Sol Blanc de Pals.

Concepte de cuina de Cal Gall
La base de Cal Gall és una cuina tradicional. Ofereix
platillos i guisats, que siguin bons i a un bon preu. “Els
rostits i els guisats s’estan perdent, i m’emprenya. Per
què som tan burros els cuiners d’aquí? Per què quan parlem de cuina tradicional ho enfoquem tot a la brasa?
Malgrat això, a Cal Gall tenen un Jósper, un forn de
brasa, on fan dos tipus de carns a la brasa, perquè ho
demana la clientela. Però aquí “basem la carta en tres
arrossos amb la marca de Sol Blanc i que queden molt
bons”. Ofereix un arròs a la cassola a l’estil empordanès i dos de secs, el de sèpia i botifarra i un d’excel·lent de calamar, gamba i musclos.
A la carta no falten les mandonguilles amb sèpia o el
cap i pota de vedella, fets amb consciència i executats
a la perfecció, ni guisats com el de peus de porc amb
panses i pinyons, que Ribas va aprendre a l’Hostal Jau-
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met a Torà, o el rostit de Cal Gall. “Tenim la cassola
de conill picant, que està agafant una legió de seguidors important, i acabem d’incorporar la cua de vedella
i l’espatlla de xai per donar un plus a una carta, en què,
malgrat tot, intentem mantenir uns preus ajustats”.
A la carta tenen molts entrants que volen que serveixin per compartir, com una coca (inspirada en una pizza)
amb mozzarella del Molí de Ger, tomates del seu hort
semisec, amb ruca i salvatjada i un pernil brasejat,
realment bona. El planxat de sobrassada i formatge,
molt addictiu; el xaiot, que vol ser un kebab empordanès
amb xai especiat de Mas Pauet de Jafre, les aletes de
pollastre o l’amanida de pollastre escabetxat són alguns atractius de la carta d’entrants. I cal no oblidar els
calamars a la romana, fets aquí, amb consciència i que
passen per ser un dels millors dels que es poden tastar a la Costa Brava. L’escalivada fumada, unes grans
croquetes de rostit, els macarrons, les verdures a la
brasa, els canelons i els cargols de Cal Gall picants i
gratinats amb allioli i sofregit, com si fos a la llauna, són
altres plats que trobem a la carta i cal tastar-los. “La idea
de la carta és diferenciar-nos de la resta de restaurants
de la zona. Ni hem de fer tots el mateix ni tampoc cal
fer-ho!”
Tal com ja fa anys que Jordi Ribas fa al Restaurant Sol
Blanc de Pals, ara a Cal Gall estan començant a jugar
amb suggeriments, com els ous fregits amb carabiners, una espècie de gamba molt habitual al sud i que
ara comença a arribar a les nostres llotges, la qual poden oferir un bon preu. El secret ibèric, la cuixa de xai
farcida a la catalana o el filet amb bolets són altres
plats que comencen a tenir a l’apartat de suggeriments.
Les postres són totes casolanes, cosa que és d’agrair.
D’aquesta manera ofereixen el seu flam, la crema catalana, la coca de forner calenta amb xocolata o el
braç de gitano de nata, tots fets a la cuina de Cal Gall,
cosa que cada cop costa més trobar en aquesta mena
de restaurants.
És l’oferta casual del Sol Blanc, la seva marca blanca,
i Ribas no descarta traslladar alguns plats que ja no fa
al Sol Blanc a Cal Gall. A un preu mitjà al voltant dels
32 euros, Ribas explica que vol que a Cal Gall tot el que
es menja sigui bo. “Aquesta és la meva premissa, jugant
amb la qualitat que toca amb els preus que tens a la
carta. Ser sincer amb el que fas i saber on ets”. El que
dèiem, buscar la perfecció a partir de la senzillesa!

www.restaurantcalgall.com
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Arrels
Crta. C-250 Km 7, Quart (Girona) - Tel. 972 64 79 99 - info@
www.arrels.restaurant
arrels.restaurant
Arrels és un restaurant ubicat a Quart (Girona). Una masia catalana restaurada que
ofereix el millor menjar català i mediterrani, així com carns a la brasa, cargols a
la llauna o unes magnífiques postres d’autor. Oferim menjar de proximitat o Km
0. Proposem menús diaris, els plats principals de la carta i menús per a grups
acompanyats sempre d’una exquisida selecció de vins. A més, tenim un espai verd
i una terrassa per a esdeveniments especials i celebracions. Take away & Delivery
del nostre menú migdia, arrossos, plats de carta i vins. Preu: 9,95€.

Ca la Maria
C/ Unió, 5 - Mollet de Peralada - Tel. 972 563 382
www.restaurantcalamaria.net
Durant 50 anys, el Restaurant Ca la Maria de Mollet de Peralada ha estat regentat
per la família Barris, oferint-vos una cuina casolana i empordanesa basada en
els plats catalans i de temporada. Situat des de 1986 en un fantàstic celler que
data de 1736, amb espectaculars arcs, que conserva l’ambient típic del país en
un entorn acollidor.

Can Mià
Palol de Revardit - Tel. 972 594 246 - www.peremia.com
Plats casolans. Criança pròpia de les aus a l’entron del restaurant. Entre els plats
a recomanar es fan notar molt positivament els embotits fets a casa, les aus de
tota mena rostides a la cassola segons receptes familiars, els cargols, el cabrit i
el xai (a la brasa, principalment). Els pica-piques són esplèndids i molt variats.
En cas de voler algun plat de peix, cal encarregar-lo anticipadament.

Fènix Restaurant
Travessia de la creu, 5 - Girona - Tel. 872 024 875
fenix.barrestaurant@gmail.com
http://fenix-bar-restaurante.webnode.es
Vols provar una cuina feta com a casa? Restaurant al centre de Girona, amb
una proposta gastronòmica de cuina casolana, amb productes de proximitat i
de temporada per a l’elaboració de les nostres tapes. Menú diari, menú de nit
i de cap de setmana. Amb molta varietat i equilibri en els nostres plats. Tenim
diferents sales adaptades per a famílies, grups i sopars d’empresa.

Si vol publicar el seu establiment: 617 306 030 o gidona@gidona.com

GiDONA
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