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Clínica Cervera porta la revolució
digital a la consulta del dentista 
L’odontologia digital ofereix al pacient més rapidesa,
eficàcia, seguretat i comoditat

La revolució digital també ha arribat a la salut de 
la nostra boca. Se la coneix com odontologia digital 
i a Clínica Cervera la practiquen per donar al 
pacient més rapidesa, eficàcia, seguretat i comodi-
tat. Ho fan gràcies a les últimes tecnologies de 
digitalització i processament d’imatge, que s’apli-
quen pràcticament en totes les àrees del procés 
clínic: des del diagnòstic, la planificació dels tracta-
ments i les cirurgies, fins al disseny i confecció de 
restauracions dentals, entre altres.

L’odontologia digital permet veure més enllà. En el 
diagnòstic, la realització d’ un TAC 3D ofereix imat-
ges tridimensionals de la boca del pacient, de forma 
ràpida i amb gran qualitat, i posteriorment facilita 
tractaments més precisos. “La presència de qual-
sevol tipus de lesions en l’os dels maxil·lars o a les 
arrels de les dents són fàcilment visibles gràcies a 
aquesta tecnologia”, explica el director mèdic de 
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Clínica Cervera, el doctor Santiago Cervera. 

D’altra banda, a Clínica Cervera han incorporat un 
escàner intraoral, que permet registrar la boca d’ 
una persona en tres dimensions. Això és especial-
ment útil en diagnòstics i tractaments d’ortodòncia 
i pròtesi, que fins ara requerien de la presa d’una 
impressió de la boca del pacient mitjançant motlles 
i pastes, que generava molèsties en molts casos, 
així com més temps d’espera. 

Ara, per confeccionar les restauracions dentals 
(corones, incrustacions, laminats, ponts…) “escane-
gem la boca amb una càmera intraoral i generem 
una impressió digital de dents i genives amb la que, 
posteriorment, treballem a través d’un software 
específic per obtenir el disseny de la restauració i 
enviar-lo al laboratori per la seva confecció”, indica 
el Dr. Cervera. ”.



    
      

      
   

          
         

         
      

         
     

        
       
          

   

        
        

         
        

      
           
         

       

El resultat, abans que el tractament
En molts casos, la tecnologia digital fa possi-
ble que el pacient vegi el resultat final del 
tractament abans d’iniciar-lo. Això és espe-
cialment patent en els tractaments estètics, 
on  cada vegada guanya més força el Disseny 
Digital de Somriure (DSD, en les seves sigles 
en anglès). Com assenyala el Dr. Cervera, “es 
tracta d’un nou concepte de tractament estè-
tic que no només permet  al pacient veure 
prèviament el resultat del seu nou somriure 
en fotografies i vídeos, sinó inclús portar-la 
posada a la seva pròpia boca gràcies a un 
mock-up, una simulació real que es confec-
ciona en pocs minuts i que li permet empro-
var-se el nou somriure”. D’aquesta manera, 
el pacient pot realitzar les apreciacions i 
modificacions que desitgi abans d’iniciar el 
tractament, pel que es converteix en “codis-
senyador” del seu somriure. 

La tecnologia no ho és tot
Malgrat tot el que està suposant la revolució 
digital dins la clínica dental, el Dr. Cervera 
insisteix en que el que marca la diferència no 
és comptar amb les últimes tecnologies, sinó 
saber utilitzar-les correctament. No totes les 
aplicacions digitals són adequades per qual-
sevol cas ni totes les disponibles en el mercat 
estan suficientment desenvolupades, per això 
és fonamental que darrere hi hagi un equip 
humà que sàpiga valorar-les i utilitzar-les 
adequadament. “Igual que la càmera no fa al 
fotògraf, la tecnologia no fa al dentista 
–afirma el Dr. Cervera–. 
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El 25 de novembre es reivindica el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones, que va ser aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides el
1999. Sembla estrany que en ple segle XXI encara hàgim de reivindicar l’eliminació de la
violència contra les dones, però la realitat és que tant els feminicidis com les agressions
a dones, tant en les societats més avançades com en les més desenvolupades, va a més.
Sembla que no tingui aturador.

Els números espanten, i és que des de començaments d’any 52 dones han estat assassi-
nades, 43 nens s’han quedat orfes i s’han presentat més de 80.000 denúncies. Aquestes
són les xifres dramàtiques de la violència de gènere a Espanya el 2019. I encara espanta
més que partits d’ultradreta com ara l’espanyol Vox neguin aquest tipus de violència. Les
persones que han votat aquests miserables populistes que són capaços de negar assas-
sinats i agressions a les dones, què en pensen, dels seus representants? 
El que està clar és que mentre existeixi violència contra les dones i partits que li restin
importància, el 25 de novembre continuarà sent un dia de denúncia i reivindicació.

25 de novembre: fins quan s’haurà de denunciar?
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Ioga i càncer
La consecució del màxim benestar possible, tant en l’àmbit
físic com en l’emocional i el psicològic, és una de les metes
a la qual aspirem les persones. Aquest objectiu encara
és més anhelat quan vivim o acabem de superar situacions
traumàtiques o malalties. Les eines per assolir o aproximar-
nos a aquest benestar integral són múltiples i diverses. Una
d’aquestes és la pràctica del ioga. Aquesta disciplina pot
ser una ajuda eficaç per a pacients oncològics que estan
en tractament o que ja l’han finalitzat. Haurem de tenir en
compte, però, que pel fet que el ioga comporta una activitat
física, s’ha de fer sempre una consulta prèvia al professional
sanitari, per si pot comportar algun perill, en funció de cada
cas particular i també perquè hi hagi una bona coordinació
entre la medicina convencional i aquesta activitat comple-
mentària.

El ioga és un mètode molt antic de la filosofia hindú i com
a concepte es pot traduir com a ‘unió’ o ‘lligam’. Busca l’har-
monització entre el cos i la ment mitjançant l’execució d’un
conjunt de disciplines físiques i mentals, que es concreta
amb postures corporals i tècniques de control de l’energia
vital. Entre els múltiples beneficis físics que ens procura el
ioga hi ha una millor conciliació del son, cosa que ens per-
met augmentar la qualitat del descans durant la nit.

Precisament sobre aquest aspecte s’han fet alguns estudis
(un d’aquests fa referència als beneficis de la pràctica de
ioga suau en un grup de supervivents de càncer de mama,
majoritàriament) que ofereixen indicis prometedors que el
ioga podria ajudar a dormir millor i per tant proporcionar
una millor qualitat de vida. Pel que fa als guanys en l’àmbit
mental, el ioga pot contribuir a combatre l’estrès, cosa que
permetria estar més relaxat, faria que millori l’humor (grà-
cies a l’alliberament d’endorfines) i, entre altres, possibili-
taria allunyar els pensaments negatius.

Per tant, tot i que encara falta tenir el gros d’estudis meto-
dològicament necessaris per poder obtenir conclusions de-
finitives, els resultats d’alguns dels que s’han elaborat
indiquen que les persones que pateixen càncer de mama
poden utilitzar el ioga, a més a més dels tractaments habi-
tuals contra la malaltia, com a teràpia de suport per millorar
la qualitat de vida i salut mental. S’ha de tenir en compte,
però, que malgrat que el ioga és una pràctica apta gairebé
per a qualsevol persona, sempre s’ha de desenvolupar sota
la supervisió d’un instructor, al qual hem d’informar prèvia-
ment del nostre estat de salut. D’aquesta manera ens podrà
indicar quin tipus d’estil és el més adequat i ens serà de
més ajut per contribuir al nostre benestar.
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Iolanda Sevillano
Filòloga catalana i responsable de continguts
Twitter: @iolandasd 

Bruna nadalenca

Qui coneix bé la mami sap que no li agrada
el Nadal. Ella sempre diu: “Buf, quina falsa
solidaritat i bon cor. Si conservéssim l’es-
perit nadalenc tot l’any, la vida seria molt
millor”. La meva mami és la més llesta.

Aquest any, però, em sembla que pensa
viure un Nadal ple de felicitat.

La meva cosina Sofia m’ajudarà a fer cagar
el tió per primer cop. El meu tió és el tió
que tenia el meu avi, o sigui que mola
molt. La tarda de Reis, pujaré amb la famí-
lia a visitar el campament dels Reis d’O-
rient. Els donarem en mà la meva primera
carta. Com que soc tan petita i encara no
vull res, crec que serà una carta plena de
bons desitjos per a tota la bona gent. Re-
gals per a la meva cosina Sofia. Amor i
força en les seves noves etapes per a
l’Asha, l’Isaac, l’Ainoa i en Joan. Molts pe-
tons al meu germà Ponç. I molts mimos a
la meva gata-germana Tramuntana, que
em cuida molt. Quan ploro per dir als
papes que tinc gana, la Tramuntana miola
ben fort perquè s’afanyin. Mentre dormo,
perquè dormo molt, ella s’estira prop meu
i em vigila la son. Creu que no me n’adono,
però jo l’he vist de reüllet.

Soc massa petita per sostenir el meu fa-
nalet, però segur que amb el meu encant
personal aconsegueixo que el papi o la
mami portin el meu. Els Reis han de saber
on soc!

El 19 de desembre, sant de la meva tieta
Eva, faré 3 mesos. Però, tot i ser tan jove-
neta, penso viure el Nadal a tope. 

Us desitjo a tots els lectors i totes les lec-
tores de la revista GiDona un molt bon
Nadal. 

I desitjo que la mami se’n vagi amb les tie-
tes Gemma i Eva a fer un tastet de vins. O
de cava. Se l’han ben guanyat!

“Tres portes tinc a ca meva obertes a tots els vents: la que està oberta per tu, l'altra
per la bona gent.” (Manel)
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La síndrome de la cadira buida
Torna. Torna, recurrent, com un refredat mal curat. Any rere
any. Insistent. I la gent riu i les cantarelles sonen, amb una
manca absoluta d’originalitat “Que ràpid que passa el
temps! Fa dos dies era estiu i guaita... ja som al Nadal!”. I
els mercats es repeteixen, es repeteixen, es repeteixen, i...
oh!, apareix un nou caganer, igual però actual, i les botigues
s’omplen de... festa i tu, que en realitat odies el consu-
misme, penses: “Ja hi tornem”, i somrius, què si no? Però,
en realitat, et tenalla el cor un dolor conegut i dus el seu
pes com qui porta un feixuc equipatge i se t’instal·la a l’à-
nima, que vaga en pena, enlluernada per bombetes de co-
lors que fan pampallugues al teu voltant. Blaves, taronges,
grogues i verdes. “Les han penjat avui...”. “Caram, quin fred
que fa...”. “Jingle bells, jingle bells, jingle all the way”...

I a la taula, parada, ell no hi és. De fet, ells no hi són. I ce-
lebrem un Nadal diferent amb els records amagats, aguai-
tant rere cada tonada, disposats a envair-te, a conquerir-te,
a dominar-te... Bells i eteris en forma d’olors subtils, de veus
apaivagades del passat, de paraules mai dites i d’enyoran-
ces... I respires a fons i t’adones que pagaries, potser més
del que tens, per tornar a aquell moment i restar-hi per sem-
pre més. I la nostàlgia et fa tancar els ulls i et fa vessar al-
guna llàgrima, que treus de la galta dissimuladament, amb
el dit anular, mentre mires enlaire, que són dies de festa,
coi, i que s’ha d’estar content! Però no ho pots evitar i
darrere d’una en ve una altra, rodolant galta avall, i l’a-
nular, anul·lat i humit, es desespera, veient com un rie-
rol de líquid transparent inaturable amenaça de
convertir un fantàstic maquillatge en la cara d’un pur
jòquer de fireta.

Enyoro aquell temps. El temps en què ens encabíem vint-i-
cinc al voltant d’una taula, en un menjador dissenyat per a
quatre. Apallissàvem un cossi –el tronc va ser més tard,
que, a casa, els costums penjaven de moltes branques–, i
plegats dansàvem al ritme dels setanta, amb passos ridículs
que marcàvem diligents, tips de torrons i brindant amb
cava.

Només uns quants saben de què parlo. 

Ell no hi és i la cadira resta. 

Però el dolor em recorda que encara el duc a l’equipatge.

#unbrindisalcelpare 

Paraula de gironina

Montse Castaño
Escriptora
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Clàudia Auladell Quintana 
Biòloga marina especialitzada en
mamífers marins
@claudiaauladell

El misteriós cas dels dofins desapareguts
al Mediterrani
Tot comença amb una història. Perquè les històries són el
vertader motor de les persones. Naixem i creixem creant i
creient històries, que més endavant acabaran configurant
la nostra manera de pensar i d’actuar. 

Doncs bé, la història que us explicaré avui comença amb
una nena poc tradicional, amb moltes inquietuds, enamo-
rada del mar i dels animals gràcies al seu avi i al conserva-
cionista Steve Irwin, i que un dia va veure (o va creure que
veia, no ho sabrem mai) uns esquitxos a l’horitzó de la
platja. I com només pot passar en una ment plena d’il·lusió
i elucubracions d’un infant, ràpidament va atribuir-los a do-
fins o a una balena. I aquí va emprendre el camí cap a la
cerca de respostes a totes les seves preguntes. Hi ha ba-
lenes i dofins al Mediterrani? Viuen aquí tot l’any?
Quants n’hi ha? Com es comuniquen? Són intel·ligents
com nosaltres? Com dormen? Com respiren? 

I era d’idees tan fermes que va estudiar amb un únic objec-
tiu: aprendre més sobre el mar i els cetacis. Tant era així
que amb 25 anys va acabar especialitzant-se en mamífers
marins a la prestigiosa Universitat de St. Andrews, fent l’ú-
nic màster en tot Europa sobre el tema. I tot i que algunes
de les seves inquietuds les va anar responent pel camí, en
van anar sorgint d’altres. Una de les més interessants i re-
cents amb què va creuar-se era investigar on ha anat a
parar una espècie sencera de dofins que abans campa-
ven en grans nombres pel Mediterrani i que van passar de
ser habituals del mare Nostrum a ser una faula al més pur
estil de l’abominable home de les neus. 

Aquesta espècie de dofí s’anomena dofí comú de musell
curt (Delphinus delphis, en llatí), i acostuma a veure’s en
grans nombres a mar obert. Al Mediterrani es podien ob-
servar arreu de tota la costa de manera abundant fins a fi-
nals dels anys seixanta. Però avui en dia ja són l’espècie
de dofí més amenaçada de perill d’extinció a les nos-
tres aigües, amb un decreixement de fins al 50% de la po-
blació total. 

Les teories per justificar aquest declivi són diverses: 

i. Una falta d’aliment a causa de la sobrepesca i la degra-
dació de l’hàbitat que pateix el Mediterrani. 

ii. La competència per recursos com aliments, espai, etc.
amb els dofins mulars (Tursiops truncatus). 

iii. La pesca accidental i la matança per part dels pesca-

dors de les zones freqüentades pels dofins. 

iv. La contaminació amb químics abocats al mar, que pro-
dueixen immunosupressió i alteracions al sistema re-
productor. 

v. Canvis ambientals que fan que es desplacin cap a llocs
més afavoridors. 

El problema més greu en tot aquest assumpte és desconèi-
xer quin d’aquests factors influeix en major mesura al de-
creixement de l’espècie. Perquè si no saps per on has
d’atacar, no pots actuar de manera efectiva ni aplicar me-
sures de conservació que siguin realment eficaces. I es van
donant pals de cec intentant trobar un remei mentre els go-
verns creuen que la ciència pura, la que aporta coneixe-
ment i no diners, no té prou valor per finançar-la. 

Però aquesta nena, juntament amb milers de joves cientí-
fics enamorats del planeta i la seva biodiversitat, no es dei-
xaran tombar mai pels diners ni pels governs, i seguiran
buscant respostes a les seves inquietuds. 

a) Dibuix d'un adult de dofí comú. Crèdit: Whales, dolphins and seals.
b) Juvenil de dofí comú varat a una platja del nord oest d'Irlanda i pro-
tegit dels rajos solars amb algues. c) Dofins comuns nedant a Madeira.
Es pot observar el final de la franja groga i el començament de la franja
grisa, amb una X a la zona d’intersecció entre ambdues franges. 
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Maria Sánchez
Cofundadora i directora l’associació
Projecte LOLA.  www.projectelola.org
msanchez@projectelola.org 

Deixa’t adoptar!
Es calcula que a Catalunya cada any s’abandonen uns
30.000 animals de companyia, o millor dit, uns 80 ani-
mals diàriament. Això vol dir que tenim les protectores i
els refugis plens d’animals meravellosos esperant que vagis
a visitar-los per enamorar-te’n per sempre i donar-te el mi-
llor d’ells mateixos: amor incondicional.

L’adopció hauria de ser, com ja és en altres països com
Holanda o Alemanya, la primera opció per a totes les per-
sones que volen incorporar un animal a la família.
Joves, adults, avis, mascles o femelles esperen gent respon-
sable com vosaltres per poder començar una nova vida i
deixar enrere un temps de soledat, fred i angoixa.

Desgraciadament, encara ens decantem per comprar un
cadellet de raça en alguna botiga d’animals o, pitjor, per
internet. Però saps d’on venen majoritàriament aquests ca-
dells i, sobretot, com viuen els seus pares biològics? Doncs
possiblement provenen dels puppy mills, veritables fà-
briques de cadells, normalment de països d’Europa de
l’est, on viuen confinats en gàbies i són forçats a criar una
vegada i una altra. Maltractament animal en estat pur.

Així que fem les coses ben fetes, visiteu el refugi que tin-
gueu més a prop, on professionals us recomanaran quin
gos o gat és el més adequat per a vosaltres, us aconsellaran
segons el caràcter i les vostres necessitats i, sobretot, no
pensem només en cadells. Adopteu un animal adult, que
estarà molt agraït de tornar a tenir una família i que en pocs
dies estarà completament adaptat a casa vostra i feliç de
sentir-se estimat, potser per primera vegada a la seva vida.
A més, arribarà a casa ja vacunat, esterilitzat i amb xip.

D’aquesta manera ja sabreu la mida i el seu caràcter sense
sorpreses però, això sí, no podreu gaudir de la seva etapa

destroyer com a cadell, tot i que segurament els vostres
mobles ho agrairan.

Hem de ser conscients que l’adopció és un compromís
seriós i a llarg termini, que no és fàcil ni barat i que reque-
reix molta responsabilitat i a vegades sacrifici; possibles
malalties, diners, paciència en alguns moments, compati-
bilitat amb el ritme de vida, etc., però si consideres que tot
això és assumible, tindreu a casa el millor dels regals, un
company fidel per sempre.

Tanmateix, vull recordar que a països com Alemanya la ma-
joria dels refugis no donen animals en adopció durant la
temporada de Nadal. Són éssers vius i com a tals no poden
ser mercaderia fruit d’un impuls passatger. El que sí que
fan aquestes famílies interessades és visitar-los i passejar-
los, i si finalment el volen adoptar, ho podran fer a partir
del gener. Es busca que sigui una decisió meditada, res-
ponsable i adulta.
Aviat nosaltres també estarem en aquest nivell.

Projecte LOLA us desitgem molt bones festes i molta, molta
felicitat!

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.pro-
jectelola.org - Facebook. Projecte LOLA). Si aquesta també és la vostra
causa, benvinguts a LOLA!

Foto: Toni Trueba



NOVA ADREÇA: C/ Mestral, 18  Poligon 2 - 17240 Llagostera - Tel. 972 82 01 35

info@piscinassantfeliu.com  -  www.piscinasantfeliu.com

TOTA LA INFORMACIÓ DE
PISCINES SANT FELIU
A LES TEVES MANS

Tenim punt de venda col·laborador a Girona:

Disseny i Construcció
de Piscines

Manteniment i tractament d’aigües 
Venda de productes i accessoris
Spas - Hidromassatges - Saunes

Servei tècnic post-venda
Equips d’electròlisi i PH automàtics

Porxos i terrasses
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Maria Pau Córdoba
Voluntària del Cos Europeu de Solidaritat de
Fundació MONA

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.

La cultura dels ximpanzés està
amenaçada
Un estudi publicat a la revista Science ha demostrat que la
cultura dels ximpanzés es troba amenaçada a causa de l’im-
pacte de l’activitat humana. És a dir, no només estem pro-
vocant una pèrdua de l’hàbitat d’aquesta espècie, sinó que
també estem alterant el seu repertori de conductes. Els
seus trets culturals poden desaparèixer de la mateixa ma-
nera que moltes llengües desapareixen quan hi ha poca
gent que les parli.   

Però què vol dir que els ximpanzés tinguin cultura? 
Fa referència al seguit de comportaments i tradicions que
s’adquireixen a partir d’un aprenentatge social i es van
transferint a la descendència. Per exemple, un individu in-
nova una tècnica per aconseguir un determinat aliment,
transmet aquesta nova idea als seus congèneres a partir
de l’observació i aprenentatge i finalment es va transferint
a les següents generacions fins que s’estableix en la seva
comunitat. 

D’aquesta manera s’adopten nous comportaments que
només es poden observar en determinades poblacions. Per
exemple, alguns ximpanzés d’Uganda han après a remullar
molsa per beure’n l’aigua. Els que viuen a Guinea saben
pescar algues amb pals. En canvi, els de Libèria utilitzen
pedres per trencar nous. Alguns pesquen tèrmits i altres
utilitzen llances per caçar petits mamífers. 

Aquestes tradicions són vulnerables a la pertorbació am-
biental, de manera que si les condicions crucials es modi-
fiquen, les oportunitats de transmissió social es redueixen.
Això és el que es coneix com hipòtesi de la pertorbació, que
estableix que l’impacte dels humans no només provoca una
degradació de l’hàbitat, sinó que també comporta canvis
en el repertori de conductes dels ximpanzés. 

Així doncs, com ho fem els humans per afectar la seva
cultura?  
Aquesta és la pregunta que es van fer els 77 investigadors
d’arreu del món que van conduir aquest estudi. Per poder-
ho respondre van recollir dades dels comportaments de
144 comunitats de ximpanzés, no estudiades anteriorment,
distribuïdes en 46 àrees de 15 països diferents. En total es
van detectar 31 comportaments culturals aplicant una sèrie
de tècniques no invasives: fototrampeig, recol·lecció d’eines
o altres objectes, i mostrejos fecals, per tal de trobar restes
d’insectes, algues o mel. Finalment, aquestes dades reco-
llides es van relacionar amb l’impacte global dels humans,
que es va quantificar a partir de la petjada ecològica. 

La diversitat de comportaments dels grups de ximpan-
zés que habiten en zones amb un alt impacte humà
mostraven una reducció del 88% en comparació amb
les zones amb un impacte menor. Aquest és el resultat
que van obtenir en l’estudi i s’argumenta a partir d’una com-
binació de diverses variables. En primer lloc, la mida de la
població pot tenir un paper important en el manteniment
d’aquests trets culturals, i les àrees amb alt impacte humà
en general presenten una densitat i abundància reduïda de
ximpanzés. A més, la degradació de l’hàbitat i l’esgotament
de recursos pot comportar una reducció de les oportunitats
d’aprenentatge social. Tot això pot debilitar la transmissió
de les conductes culturals i fins i tot acabar causant la seva
desaparició. 

Així doncs, suggereixen que calen intervencions més espe-
cífiques per protegir els recursos naturals dels ximpanzés,
per tal de mantenir la seva capacitat d’evolució cultural.
Tanmateix, proposen un nou concepte, el patrimoni cultural
del ximpanzé, amb el qual es pugui reconèixer i protegir la
diversitat comportamental i cultural d’aquesta espècie i que
fins i tot es pugui aplicar a altres animals amb nivells elevats
de comportaments culturals, com les balenes o els orangu-
tans.  
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Centenars de persones a l’espectacular encesa de
llums de Nadal de l’Espai Gironès 

Fibracat inaugura la seva primera ‘store’ a Girona

Centenars de persones van estar presents a la tradicional
encesa de llums a l’Espai Gironès, que ha donat el tret de
sortida a la temporada nadalenca, i que aquest any ha estat
més espectacular que mai, amb una actuació dels Marrecs
de Salt, que van aixecar dos pilars de 4 al costat de l’arbre
de Nadal, una cercavila i una actuació del grup Acústic5,
que va participar en la darrera edició del programa Oh
Happy Day de TV3. L’any
passat els Marrecs ja van
ser presents a l’encesa de
llums de l’Espai amb l’aixe-
cament d’un pilar de 4, i
aquest any han repetit la
seva presència, amb dos
pilars. El públic va seguir
amb gran entusiasme
l’acte d’encesa de llums. 

Ara les instal·lacions de
l’Espai Gironès ja llueixen
la decoració de Nadal que
il·lumina tots els racons del
centre comercial.

Els últims anys l’Espai Giro-
nès ha acompanyat la tra-
dicional encesa de llums
amb actuacions especta-
culars. L’any passat es va

comptar amb l’actuació del cor A Grup Vocal, dirigit per
Marc Sambola, que també havia participat en el programa
Oh Happy Day. 

Amb aquest tipus d’esdeveniments el centre comercial vol
oferir als seus visitants el seu vessant d’oci i de compromís
amb el territori, així com transmetre valors culturals. 

Fibracat, l’empresa de telecomunicacions de capital 100%
català, va inaugurar el passat 8 de novembre la seva pri-
mera store a Girona, amb el suport del teixit empresarial,
personalitats de l’àmbit institucional i personatges relle-
vants de la societat gironina.

L’store de Fibracat, ubicat al cèntric carrer Santa Clara,
compta amb tres plantes amb més de 200 m2. Amb la tria
d’aquesta ubicació estratègica, l’operador es consolida a
la demarcació de Girona i continua el seu pla d’expansió
arreu de Catalunya. 

Meritxell Bautista i Josep Olivet, cofundadors i CMO i
CEO de Fibracat, respectivament, han volgut reforçar “el
compromís i la creença que Girona és la clau de l’èxit
de l’expansió de Fibracat al territori” i que “estan se-
gurs que l’operador tindrà molt bona acollida a la de-
marcació”. Des de la capital del Gironès, Fibracat ofereix
serveis de fibra, telefonia fixa i mòbil i TV en línia. 

Els fundadors de Fibracat han reunit una cinquantena de
convidats, com l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas;

el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega; el
vicepresident del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la
demarcació, Jordi Grau; la presidenta de l’Associació Gi-
ronina d’Empresàries, Rosa Maria Agustí, o la presidenta
de Guitart Hotels, Cristina Cabañas, entre altres. 
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Casino Peralada tornarà a apostar pels millors
tributs internacionals a les grans estrelles de la
música

Estrena a Figueres del documental ‘Salvador Dalí.
Diaris de joventut. 1904-1929’

Després de l’èxit aconseguit els darrers anys i fidel al seu
posicionament com a espai d’oci global al territori, Casino
Peralada tornarà a apostar durant l’any vinent per una pro-
gramació musical de qualitat basada en els millors tributs
internacionals a les grans estrelles de la música en format
de sopar + espectacle.

Al llarg del 2020 se celebraran un total de set nits que cons-
taran d’un sopar d’alta gastronomia maridat amb excel·lents
vins i caves Perelada i acompanyat d’un tribut musical a una
icona de la música. 

El 20 de març donarà el toc de sortida el tribut a The Beat-
les, a través de The Beatles For Sale, el millor tribut del
Regne Unit als quatre de Liverpool que s’ha pogut veure al
mític The Cavern.

El 24 d’abril serà l’ocasió pel tribut a Céline Dion a càrrec
d’An Evening with Céline Dion, un reconegut espectacle que
ha girat amb èxit pels teatres més prestigiosos de tot el món
gràcies a l’actuació estel·lar de Tracey Shield i a l’excel·lent
selecció i interpretació musical. El 29 de maig Tom Jones
serà el protagonista gràcies a l’exitós espectacle que
compta amb Andy Wood al capdavant, considerat com un
dels millors artistes tribut del moment i amb una especta-
cular semblança física i vocal a Tom Jones.

El 23 de juny, revetlla de Sant Joan, es rendirà tribut a Boney
M. Un espectacle que ja ha triomfat a Las Vegas, Austràlia,
Canadà i Anglaterra, entre molts altres països. El tribut a
Michel Sardou serà el 18 de setembre, mentre que el
d’ABBA, a través d’ABBA Revival, arribarà al Casino de Pe-
ralada el 2 d’octubre amb un gran espectacle basat en unes
coreografies fidels i contagioses, un vestuari espectacular
i autèntic, una producció impressionant amb equips d’il·lu-
minació i efectes especials d’última generació, i una
excel·lent selecció i interpretació musical. Finalment, el 6

de novembre està programat el tribut a Michael Bublé amb
l’espectacle Ultimate Bublé, un complet homenatge al can-
tant canadenc interpretat des del 2010 per Mark Daniels.

La Fundació Gala-Salvador Dalí va presentar el documental
titulat Salvador Dalí. Diaris de joventut. 1904-1929, el pas-
sat 27 de novembre, de 58 minuts de durada.

Aquest nou projecte, produït per la Fundació Dalí i realitzat
per DocDoc Films, abraça des del naixement de Salvador
Dalí, l’any 1904, fins al 1929, any crucial en què ingressa
en el moviment surrealista. Figueres, Barcelona, Madrid i
París esdevindran les geografies del jove Dalí i seran les es-

cenografies de la gestació del geni. Forma part de l’estra-
tègia divulgativa de la Fundació Dalí en format audiovisual
que va iniciar l’any 2015 amb Dalí. La darrera gran obra, i
que va prosseguir amb La vida secreta de Portlligat i amb
Salvador Dalí. A la recerca de la immortalitat.

Aquestes obres han estat reconegudes mundialment amb
guardons, entre els quals destaca el Golden Prize concedit
per AVICOM al primer documental.
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Som Cultura és el mes de les experiències culturals a la
Costa Brava i el Pirineu de Girona, ha tancat amb una dot-
zena de propostes. Al llarg del mes de novembre, el festival
ha proposat quaranta-sis propostes genuïnes ofertes per
les entitats i les empreses associades al Club de Màrque-
ting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa
Brava Girona. Tancant ja la commemoració de l’Any del
Turisme Cultural 2018-2019 a Catalunya, el festival pro-
posa una selecció d’activitats especials per redescobrir
l’àmplia oferta cultural, patrimonial i artística de les comar-
ques gironines. 

La campanya promocional Som Cultura, inclosa dins del Pla
d’Accions 2019 del Patronat de Turisme Costa Brava Girona,
pretén estimular l’interès i el consum cultural de locals i vi-
sitants durant la tardor i fomentar la creació de productes
turístics innovadors i atractius que permetin donar a conèi-
xer el territori en clau cultural: des de recursos monumen-
tals i patrimonials fins a manifestacions tradicionals,
populars i d’identitat.
Som Cultura esdevé una plataforma per a l’experimentació

de nous productes i projectes majoritàriament associatius
entre els diversos agents que formen part del Club de Màr-
queting Cultura i Identitat del Patronat de Turisme Costa
Brava Girona. Es planteja posar a l’abast dels agents cultu-
rals eines turístiques que donin major visibilitat a les pro-
postes sorgides.

Caganer.com estarà present en una desena de fires i de
mercats de Nadal de Catalunya i d’Andorra entre aquest no-
vembre i el proper gener. La col·lecció de caganers (entre
els quals hi ha novetats d’aquest any com ara el de Rosalía,
Greta Thunberg i Mr. Bean) es trobaran per primer cop a
les fires de Nadal de Catalunya. 

Personatges del món de la política,
l’artístic, el de ficció i l’esportiu

Els protagonistes de les sèries de televisió La casa de papel
i Les de l’hoquei, la cantant Rosalía, els polítics Boris
Johnson i Pablo Casado, l’activista Greta Thunberg, l’ar-
tista mexicana Frida Kahlo, el personatge de Mr. Bean i el
futbolista Eden Hazard són algunes de les novetats que Ca-
ganer.com ha elaborat per aquest Nadal. L’empresa giro-
nina compta amb mig centenar de noves figures que, un
cop més, converteixen personatges famosos del món de la
política, artístics, esportius o de la ficció en caganers del
pessebre. Els creadors de Caganer.com continuen seguint
de ben a prop l’actualitat. En l’àmbit polític, s’afegeixen al
llarg llistat de figures el primer ministre britànic, Boris John-
son, i el president del Partit Popular, Pablo Casado. Els

creadors també han renovat la cancellera alemanya Angela
Merkel.
Entre les figures més venudes, del clàssic caganer amb

barretina, dels inicis, han passat a encapçalar el rànquing
Carles Puigdemont, Barack Obama, Donald Trump i Leo
Messi. 

Som Cultura tanca amb activitats inclusives i
rutes literàries com a propostes destacades

Els caganers de Rosalía, ‘La casa de papel’, Greta
Thunberg, Frida Kahlo i Mr. Bean arriben a les
principals fires de Nadal
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Una vuitantena de persones van participar el passat 23 de
novembre a s’Agaró en la primera Caminada en Silenci or-
ganitzada per la Fundació Oncolliga Girona, amb la col·la-
boració de la regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Platja
d’Aro i els propietaris de la Masia Cal Ros. La marxa solidà-
ria, amb la qual es van recollir 611 euros, va anar precedida
per una sessió terapèutica gratuïta celebrada el dia abans,
divendres, i dirigida exclusivament a persones afectades de
càncer i familiars. 

La Caminada en Silenci va estar guiada per dues psicoon-
còlogues de l’Oncolliga, Teresa Feliu i Sylvia Miàs, que du-
rant el recorregut van donar algunes pautes destinades a
ajudar els assistents a donar-se permís “per sentir i sentir-
se”. L’itinerari va començar i acabar a la Masia de Cal Ros,
on al final del recorregut els participants van poder gaudir
d’un pica-pica i de l’actuació del grup Gospel d’Aro. Els or-
ganitzadors també volen agrair la participació de Xantal
Carbonell (veu) i Kiku Pau (piano), que van enregistrar una
versió de la cançó La ciutat alegre, que donava títol a la
doble jornada terapèutica.

Unes 80 persones participen en la primera
Caminada en Silenci organitzada per l’Oncolliga a
s’Agaró

Prèviament, el divendres a la tarda, es va celebrar la sessió
terapèutica dirigida a afectats de càncer i familiars, en la
qual van participar una quinzena de persones. En primer
lloc es va celebrar una sessió de focusing, tècnica que con-
vida a experimentar vivencialment el que li passa al cos per
sanar les seves emocions. La sessió va anar a càrrec de
Núria Agudo i Carme Ventura, també psicooncòlogues de
l’Oncolliga. Tot seguit, Laura Garcia, facilitadora de bio-
dansa, va oferir una sessió d’aquesta teràpia, que explora
les possibilitats del moviment en un espai vivencial de tro-
bada i escolta. 
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Vins i Licors Grau
guardonat com a
“Millor Botiga de Vins
Especialitzada”

Presentació del vi Flor d’Empordà, amb Sergio Dalma

Tast amb Sara Pérez & René
Barbier, dos grans elaboradors
del Priorat, a Vins i Licors Grau

Jordi Grau i M. Dolors Segarra recollint el guardó que
atorga la International Wine Challenge Merchant
Awards Spain 2019, juntament amb José Peñín que
va rebre el Premi a tota una vida. La gala d’entrega
dels premis va tenir lloc el 4 de novembre a l’Hotel
Palace de Madrid.

La Família Grau amb Sara Pérez & René Barbier i Josep Roca
d’El Celler de Can Roca.

Jordi Grau i M. Dolors Segarra jun-
tament amb Sergio Dalma i Carme
Casacuberta de Vinyes d’Olivar-
dots. La presentació es va realitzar
el 7 de novembre al Café Comer-
cial de Madrid en el marc del llan-
çament del nou disc del cantant
“30 y tanto...”.

Aquest vi és una col·la-
boració entre Vins i Li-
cors Grau i Vinyes
d’Olivardots, el qual és
l'elaborador, i estarà dis-
ponible a partir de
gener del 2020.

Professionals del món de vi i la restauració
han pogut gaudir d’un recorregut pels seus
projectes de vida a través dels seus vins més
emblemàtics.

Auditori de Vins i Licors Grau durant el tast.



Diego Linares Giraldo
Cirurgia oral - implantologia
COEC 6.285

L’EFISI (sigla d’estètica i funció immediata sobre implants) és l’últim i 
més revolucionari tractament per reposar (reponer) totes les dents 
en un sol dia, que des de fa ja anys desenvolupa l’equip de la Clíni-
ca Dental IDG (Imatge Dental Girona).

La tècnica és el resultat de la ràpida evolució que ha tingut la 
implantologia oral en els últims 10 anys i que avui posem al servei 
dels pacients que porten temps patint per les patologies orals, amb 
la consegüent pèrdua parcial o total de les dents.

Aquests casos s’han solucionat, primer, amb les pròtesis removibles 
parcials o totals que tots coneixem i que, malgrat que han estat una 
valuosa ajuda per reemplaçar les dents naturals perdudes, no deixa 
de ser un sacrifici i un repte pels pacients, que han de patir les inco-
moditats que sorgeixen d’haver de menjar amb aparells que no 
estan fixos a la boca.

Posteriorment van sorgir els tractaments fixes amb implants, que van 
resultar massa llargs en el temps, ja que s’havien de deixar sense 
dents fixes durant molts mesos.

Actualment aquest és un problema del passat, perquè el tracta-
ment EFISI és estètic i funcionalment immediat sobre els implants en 
un sol dia de tractament, i soluciona de manera efectiva i eficaç 
tant el patiment i les incomoditats funcionals i estètiques inherents 
als aparells de treure i posar de tota la vida com els mesos d’espera 
en la cicatrització dels implants.

És tot un privilegi comptar amb la confiança, la satisfacció i l’agraï-
ment de l’important nombre de pacients EFISI, amb el 100% de 
casos exitosos resolts aquest any en la Clínica Dental IDG.

Un somriure perfecte amb dents fixes en un sol dia és el nostre com-
promís després d’estudiar el seu cas!
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EL PROTOCOL
Es fa una primera visita per a la valoració clínica, la 
sol·licitud d’exàmens complementaris, una tomografia 
i un estudi fotogràfic.

En la segona visita es fa la presa de motlles, una valora-
ció preanestèsica, la formulació de protocol de cober-
tura analgèsica i antibiòtica, l’aclariment de dubtes i la 
fixació de data per a la intervenció. Aquesta visita és 
de gran importància perquè s’ha de recordar que la 
tècnica EFISI es realitza per complet el mateix dia.

La tercera visita és el dia de la intervenció EFISI. A 
primera hora del matí es realitza la intervenció quirúrgi-
ca, que té una durada de 2 hores i mitja, temps en què 
es col·loquen els implants dentals amb els additaments 
d’acoblatge per a les pròtesis dentals.

A la tarda del mateix dia es col·loquen les pròtesis fixes, 
que rehabiliten estèticament i funcionalment el 
pacient per a la ingesta d’alimentació tova durant 2 
mesos. En aquest període l’equip d’IDG (Imatge Dental 
Girona) monitoritza una avaluació setmanal per 
garantir l’èxit i la viabilitat de la cirurgia mitjançant el 
control de la higiene oral del pacient i el correcte 
funcionament de les pròtesis.

EFISI pot canviar la teva
vida en un sol dia!

Carrer Ferran Agulló, 5 - 17001 Girona - T. 972 41 21 80 - 972 48 65 99

imatgedentalgirona.com
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El Consell Comarcal del Pla
de l’Estany ha presentat la
nova edició de la guia de
rutes de la comarca. La publi-
cació, de la qual se n’han edi-
tat 3.000 exemplars, inclou
22 rutes de senderisme, que
sumen en total 220 quilòme-
tres de camins, i 12 per fer en
bicicleta i BTT, que recorren
250 quilòmetres de pistes.

Les rutes de senderisme
s’han anat ampliant al llarg
dels anys oferint cada any
noves rutes. Per la seva
banda, les rutes DE BTT no
s’han modificat ni ampliat, ja
que són les establertes i re-
gistrades amb el suport i la
coordinació de Turisme de
Catalunya. Aquestes rutes
consten de 250 quilòmetres
de pistes de tots els nivells,
des d’amateurs fins a profes-
sionals, passant per grans
cims i llargues planes.

Totes les rutes disposen d’un mapa i les dades sobre la
seva dificultat, la distància, la durada, el desnivell, la
senyalització i la sortida, a més de la descripció i els
punts d’interès. També s’inclou un codi QR que permet vi-

sualitzar, descarregar, imprimir i compartir el mapa de la
ruta.

La guia és gratuïta i es distribuirà principalment a través de
l’Oficina de Turisme de Banyoles i als establiments turístics
de la comarca. També pot aconseguir-se als ajuntaments i
al Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

Es presenta la nova edició de la ‘Guia de rutes de
senderisme, bicicleta i BTT del Pla de l’Estany’

L’escriptora Esther Vila (Dosrius, 1949) acaba de publicar
la seva tercera novel.la, Imatges del meu enterrament (Edi-
torial Gregal). L’obra es va presentar el passat 18 de novem-
bre a la Llibreria 22 de Girona, en un acte en el qual van
participar l’actor Joan Massotkleiner i el periodista i vice-
president del Col·legi de Periodistes de Girona, Jordi Grau. 

Resident a Girona, Vila va debutar fa tres anys amb Els bes-
sons rere la finestra i l’any passat va publicar la seva segona
novel.la, La bossa de seda. Amb aquesta obra va quedar fi-
nalista al premi a la millor novel·la negra escrita per una
dona, i publicada durant el 2018, a l’edició d’aquest any del
Festival de Cubelles Noir.

Les tres obres formen part d’una sèrie d’intriga que es des-
envolupen en escenaris de les comarques gironines. Cada
trama és completament independent de les altres. L’únic fil
de connexió ve donat per dos personatges: una reportera
gràfica, la Mercè, i la seva col·laboradora i amiga, l’Elisa. 

Esther Vila publica ‘Imatges del meu enterrament’



Què és el coenzim Q10 i per a què serveix?

El coenzim Q10 és un antioxidant ben conegut que ajuda a protegir-nos contra
el dany dels radicals lliures, a part de jugar un paper clau en la producció
d’energia cel·lular. Com que les activitats cel·lulars depenen de l’energia,
el coenzim Q10 és essencial pel funcionament cel·lular.

El coenzim Q10 es troba en totes les cèl·lules de l’organisme. Per això és indis-
pensable pel bon funcionament del nostres cos.

Protegeix el sistema cardiovascular, reforça el sistema immunitari, completa
el tractament i ajuda a combatre algunes malalties de l’edat com ara les afec-
cions neurològiques o l’arterioesclerosi.

El coenzim Q10 s’obté amb l’ajuda d’unes determinades soques de llevat: en
fermentar de manera natural, el llevat produeix espontàniament el Q10. Aquest
procediment de biotecnologia patentada garanteix el major índex de puresa
possible, sense residus de dissolvents ni impureses residuals.

A més, la forma natural del Q10 és idèntica a
la de l’organisme humà, contràriament a la
d’origen sintètic, que és menys assimilable.

Imprescindible pel correcte funcionament
de les cèl·lules de la pell, el coenzim Q10
retarda els efectes de l’envelliment cutani.

Coenzim Q10

GAUDEIX

25%
descompte
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L’Espai Gironès obté la màxima qualificació
d’eficiència energètica que atorga la Generalitat 

El centre comercial Espai Gironès ha rebut el certificat d’e-
ficiència energètica de classe A per a edificis ja existents,
atorgat per l’Institut Català d’Energia de la Generalitat. El
certificat té com a objectiu endurir les exigències de disseny
en obra nova i impulsar la rehabilitació energètica dels edi-
ficis ja construïts per reduir el consum. El centre comercial

ha obtingut resultats excel·lents en els
seus nivells d’eficiència energètica i
d’estalvi d’energia, reduint les emis-
sions de gasos d’efecte hivernacle, mi-
llorant l’eficiència energètica i
estalviant en el consum d’energia pri-
mària.

La certificació energètica d’un edifici
existent descriu l’eficàcia d’un immoble
pel que fa al consum d’energia. L’obten-
ció de la certificació energètica A, la
màxima que s’atorga, és el resultat del
compromís que té el centre comercial
en les seves polítiques amb el medi am-
bient, i aplica accions que fan millorar
la sostenibilitat de l’edifici. Des que el
2014 es va aconseguir la certificació en-
ergètica B+ l’Espai Gironès ha reduït un
18% el consum d’energia. Aquest resul-
tat s’ha aconseguit amb la millora con-
tinuada en els processos de gestió
energètica que està realitzant el centre,
així com amb un millor comportament i
l’ús que estan realitzant arrendataris i
visitants de l’edifici.

El gerent de l’Espai Gironès, Pau Jordà, afirma que “la cer-
tificació ens renova la il·lusió i ens dona energia per se-
guir millorant per crear un ambient més net i sa per als
nostres clients, i per contribuir a la millora del medi
ambient i la sostenibilitat”.

El llibre, publicat per Cossetània Edicions, pretén ser una
eina pràctica i útil per a tothom qui vulgui iniciar-se o apro-
fundir en aquesta activitat física que s’ha popularitzat en
els últims anys. A banda d’explicar els orígens i els beneficis
de la marxa nòrdica, el llibre també dona informació sobre
el material necessari, la tècnica, els terrenys sobre els quals
es pot practicar i multitud de consells pràctics. En definitiva,
un manual amb tots els detalls per començar a fer aquesta
activitat de manera pràctica, segura, eficient i saludable.

Cristina Borràs Ferré,(Mont-roig del Camp, 1978) és lli-
cenciada en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, amb un
màster en Direcció d’Organitzacions i Instal·lacions Espor-
tives i instructora i formadora de marxa nòrdica per la
FENWA (Federació Espanyola de Marxa Nòrdica) i la ONWF
(World Original Nordic Walking Federation).

Cristina Borràs publica ‘Marxa nòrdica’, el primer
manual sobre aquest esport en català
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Disseny atlètic
Amb unes dimensions més grans, un disseny atlètic, les im-
pressionants llandes de 19 polzades i un sostre flotant d’es-
til coupé, és un crossover que enamora. Equipat amb
tecnologia full-LED de sèrie, el nou Juke conserva els em-
blemàtics fars davanters circulars i ofereix un nou color ex-
clusiu fuji sunset, que complementa la gamma d’11 colors
disponibles.
Més gran i amb més espai, l’interior del nou Nissan Juke
ofereix més estil i confort, amb nous materials de tacte
suau al davantal i a la tapisseria de les portes, que es com-
plementen opcionalment amb els seients esportius d’Alcán-
tara o pell. El nou Juke ofereix una nova escala de
personalització amb combinacions de colors per a la car-

rosseria, el sostre i la tapisseria interior. El resultat és un
Juke amb caràcter urbà, prèmium i esportiu. 

Rendiment àgil
El motor del Juke es propulsa gràcies a un eficient motor de
benzina DIG-T, turbo de 1.000 cm3 i 117 CV de potència,
que ofereix un major rendiment, baix consum i refinament
en la conducció. Està disponible amb una transmissió ma-
nual de 6 velocitats o transmissió esportiva de 7 velocitats,
doble embragament (DCT) i, a més, un selector de mode de
conducció (eco, normal o esportiu). 

Tecnologies avançades
La tecnologia ProPILOT ofereix direcció, acceleració i fre-

Després de quasi 10 anys que Nissan tragués al mercat i fixés la norma pels cros-
sovers compactes gràcies a la seva personalitat única i divertida, la nova generació
del Nissan Juke torna per reinventar aquest segment.

El nou Juke és més divertit de conduir que mai i ofereix nous nivells de rendiment i
tecnologia integrats dins una carrosseria crossover coupé espectacular i més es-
paiosa. Amb prop d’1 milió d’unitats circulant per Europa, dels quals el 10% són a
Espanya, el Nissan Juke ha conquerit els clients europeus pel seu disseny únic. 
La nova generació del Juke que es va presentar el passat mes d’octubre a Londres,
París, Milà, Colònia, Barcelona i Girona (al concessionari Nissan Camps Motor de For-
nells de la Selva), va dirigida als conductors que valoren el disseny, la tecnologia i
el rendiment. Gràcies al sistema ProPILOT i a la seva impressionant connectivitat, el
nou Juke impulsa la Mobilitat Intel·ligent Nissan, la visió de l’empresa per canviar
la manera d’impulsar, conduir i integrar els cotxes en la societat actual.

Camps Motor presenta el nou Nissan Juke
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nada assistides electrònicament. El sistema accelera o des-
accelera el cotxe per tal de mantenir la distància i el centrat
al seu carril. Disposa d’un paquet de seguretat que inclou
sistema d’anticolosió frontal intel·ligent amb detecció de
vianants i ciclistes, reconeixement de senyals de tràfic,
alerta de trànsit posterior i control d’angle mort. 
Amb el sistema NissanConnect s’ofereix informació i entre-
teniment, ja que permet usar l’Apple Car Play i l’Android
Auto amb les aplicacions de l’smartphone a la pantalla tàctil
de 8 polzades. També es pot activar per als passatgers el
wifi integrat, per connectar tablets i portàtils.
A més, els propietaris del Nissan Juke poden comprovar si
les portes del seu cotxe estan tancades, i bloquejar o des-
bloquejar el pany, directament des del seu mòbil. El Juke es
complementa amb 8 potents altaveus de la marca Bose i
inclou dos grups d’altaveus integrats en els reposacaps da-
vanters per tal que els ocupants gaudeixin d’una música en-
voltant amb definició ultraclara.

Els primers lliuraments del nou Nissan Juke es faran a
partir de finals de novembre a tots els mercats euro-
peus.

CAMPS MOTOR
Ctra. Nacional II, km 711
17458 Fornells de la Selva
Tel. 972 476 103

Palamós, s/n - 17111 Vulpellac - Tel. 972 640 880
www.campsmotor.com
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La Cursa Popular del Carrer Nou ha tornat a omplir Girona
en la 41a edició. Santiago Catrofe i Jenny Spink, del club de
Santa Cristina, han estat els guanyadors absoluts de la
prova estrella dels 10 km, amb un temps de 31.13 min i
34.40 min, respectivament. Ferran Coll (fisiorutpujol.com),
amb un temps de 16.58 min, i Sara Loher, amb un temps
de 19.43 min, han estat els primers classificats en la dis-
tància dels 5 km. Albert Ardévol, nascut el 1942, s’ha endut
el trofeu honorífic Antoni Juliol al corredor de més edat, en
la categoria masculina, i Mari Carmen Pagès, del 1944, en
la categoria femenina. L’empresa Kave Home ha estat la
gran triomfadora en les diferents categories d’empresa i el
GEiEG i Club Triatló Costa Brava han estat les entitats es-
portives guardonades amb els premis especials a la parti-
cipació, mentre que els col•legis Bell Lloc, les Alzines i
Eiximenis ho han estat en la categoria d’escoles. 

La cursa del comerç, solidària amb el Rotary Club

Haurà fet 41 anys que la Cursa Popular del Carrer Nou va
néixer a iniciativa dels comerciants del carrer Nou de Girona
per dinamitzar els comerços. La idea fou del botiguer Jordi
Gibert. I de fet, la cursa, tot i que ja forma part de l’ideari
de la ciutat, no deixa de tenir un objectiu de dinamització
comercial, amb els premis en format de xec regal als pri-

mers classificats de les diferents categories i proves.
Aquests xecs es poden bescanviar als establiments asso-
ciats a l’agrupació de comerciants Girona Centre Eix Co-
mercial. En el seu conjunt s’han repartit més de mil euros.
Al mateix temps, la cursa ha mantingut el caràcter solidari
i així, un any més, una part de la recaptació de les inscrip-
cions de les diferents modalitats anirà a benefici del Rotary
Club de Girona, que la destinarà als projectes de lluita con-
tra el càncer i concretament a la investigació del sarcoma
d’Ewing.

La Cursa Popular del Carrer Nou torna a
omplir Girona 





38 | notícies > actualitat > girona GiDONA|desembre 2019

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha presidit l’acte de renovació del
Consell d’Infants i del Consell d’Adolescents de Girona per a aquest curs 2019-
2020. La sessió, que ha tingut lloc a la Sala de Cambra del Palau de Congres-
sos de la ciutat, ha comptat també amb la participació de la regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Eva Palau, i diversos regidors i regidores
dels grups municipals de Guanyem Girona, PSC i ERC.

L’acte ha començat amb la presa de possessió dels nous consellers del Con-
sell d’Infants de Girona, que són alumnes de 5è de primària de diferents cen-
tres educatius de la ciutat. En total, els nous consellers i conselleres i els que
repeteixen en el càrrec (alumnat de 6è de primària) són 42 nens i nenes de
les 21 escoles següents: Àgora, Bell-lloc del Pla, Cassià Costal, Dalmau Carles,
Doctor Masmitjà, Domeny, Eiximenis, FEDAC Pont Major, FEDAC Sant Narcís,
Joan Bruguera, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, Montjuïc, Pericot, Pla de Gi-
rona, Sagrada Família, Santa Eugènia, Taialà, Vedruna i Verd.

Es renoven el Consell d’Infants i el
Consell d’Adolescents de Girona

31896
2019

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 

Del 6 al 8 de desembre, la Fira de Girona acull
un esdeveniment únic i excepcional: la primera
fira nadalenca que despertarà la creativitat i la
imaginació de tota la família. Una fira on tot-
hom trobarà el seu espai: bricolatge, costura,
lettering, decoració, cuina, música... i tot plegat
amb un nexe comú: el Nadal i la creativitat.
S’hi podran fer tallers de decoració de taules,
centres i arbres de Nadal, i classes en què els
participants podran deixar anar la imaginació i
desplegar la seva creativitat; i és que segons la directora del saló i cap d’Evident
Events, Anna Ventura, "tots tenim el nostre potencial creatiu. Només cal
trobar la inspiració o que algú ens empenyi a trobar-la".

El primer festival Handmade Christmas de Girona es farà del 6 al 8 de desem-
bre al recinte firal de Girona. Les entrades ja es poden adquirir al web
www.handmadefestivalbcn.com. El preu és de 5 euros (a partir dels 10
anys) i de 3 euros pels nens de 5 a 10 anys. Pels més petits (de 0 a 4 anys)
l’entrada és gratuïta.

La primera edició del festival
Handmade Christmas aterra a
Girona del 6 al 8 de desenbre



Bones festes!!!!



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.

618 033 111 / info@elcorrector.es

www.elcorrector.es
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Empreses
Vols donar una imatge de
qualitat i professionalitat?
Un llenguatge correcte també 
forma part de la teva marca.

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.
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Girona va acollir la darrera trobada de la xarxa temàtica “Ciutat educadora i tu-
risme responsable. El patrimoni com a valor identitari de les ciutats”. La re-
unió va comptar amb la presència de representants de les diferents ciutats que
en formen part.

Aquesta xarxa, liderada per l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament de Barcelona,
ha comptat amb dues fases de treball. La primera es va iniciar l’any 2016 amb la
participació de 16 ciutats de l’Estat espanyol, entre aquestes Girona, durant la
qual es va teoritzar, debatre i compartir reflexions entorn del comportament edu-
cacional i turístic que caracteritzen les ciutats com a marc de trobada de múltiples
experiències.

Arran dels resultats satisfactoris obtinguts en el marc de la primera fase de la
xarxa, 14 ciutats (Almoradí, Barakaldo, Barcelona, Bilbao, Conca, Girona, Grano-
llers, la Vall d’Uixó, Lleida, Ontinyent, Sagunt, Saragossa, Tarragona i Vila-real) van
decidir donar-li continuïtat i perllongar la xarxa dos anys més (2018-2019) amb
l’objectiu de seguir reflexionant i compartint experiències sobre quin ha de ser el
paper de les ciutats educadores en les polítiques turístiques.

La trobada, que va servir per posar en comú i fer el tancament del treball, desen-
volupat, es va iniciar amb una rebuda institucional al Saló de Plens de l’Ajuntament
de Girona a càrrec de la regidora d’Igualtat i Drets Socials del consistori, Núria Pi.
Seguidament va tenir lloc la ponència “La identitat de la ciutat a l’era de la hi-
permobilitat”, a càrrec de Jose Antonio Donaire, professor de la Facultat de Tu-
risme de la Universitat de Girona. 

Girona és la seu de la darrera
trobada de la xarxa ‘Ciutat
educadora i turisme
responsable. El patrimoni com a
valor identitari de les ciutats’ 
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El passat 12 de novembre es va inaugurar, al Centre Cultural
La Mercè, l’exposició fotogràfica “Blue Skies, Red Panic.
Anys 50 a Europa”, una exposició col·lectiva amb imatges
d’alguns dels arxius fotogràfics més importants d’Europa,
entre els quals hi ha el Centre de Recerca i Difusió de la
Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona. Des del CRDI s’hi
participa amb fotografies de Martí Massafont, Salvador Cres-
centi i Antoni Varés.

L’exposició il·lustra els anys cinquanta d’una Europa emer-
gent, en precari equilibri entre orient i occident, entre la lli-
bertat i la repressió, el terror i l’eufòria. Aquesta és una
exposició itinerant que prové de Pisa i que continuarà amb
destinació a Anvers i Berlín. Forma part del projecte Euro-
pean Kaleidoscope, en el qual participa el CRDI. L’objectiu
d’aquest projecte és posar en relació la fotografia patrimonial
amb les noves tecnologies, per tal de descobrir la vida als
anys cinquanta a partir del llegat iconogràfic i alhora poten-
ciar l’interès ciutadà pel patrimoni.

L’exposició compta amb 26 fotografies de gran format agru-
pades en 11 temes diferents que ofereixen una visió “cali-
doscòpica” de l’Europa dels anys cinquanta. Aquesta mostra
es pot veure al claustre del Centre Cultural La Mercè fins al
19 de desembre del 2019.

Fotografies de
Massafont, Crescenti i
Varés representen
l’Ajuntament de Girona
en una exposició
itinerant sobre els anys
50 a Europa
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Un total de 60 alumnes van participar en l’onzena edició del
Projecte Rossinyol a la ciutat de Girona, el passat 15 de no-
vembre, al Centre Cultural La Mercè. L’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas; la regidora d’Educació de l’Ajuntament de
Girona, Eva Palau, i el coordinador del Projecte Rossinyol i
professor de la Facultat de Psicologia i Educació de la Uni-
versitat de Girona (UdG), Oscar Prieto, van participar en l’o-
bertura del curs.

El Projecte Rossinyol és un projecte de mentoria promo-
gut per la UdG que té com a finalitat afavorir la inclusió
i la integració social de l’alumnat nouvingut mitjançant

l’ús de la llengua catalana i el coneixement de la ciutat.
Es basa en el treball voluntari d’estudiants universitaris que
fan de mentors/es i acompanyen al llarg de tot el curs un/a
alumne/a d’una escola o institut de la ciutat. 

Durant els propers sis mesos, els mentors i els mentorats
compartiran vivències, intercanviaran tradicions i cultures
dels diferents països d’origen de l’alumnat dels centres
educatius i passejaran per carrers desconeguts de la ciu-
tat, aprendran a comunicar-se millor en català i participa-
ran en diverses activitats del barri i de la ciutat, entre
altres. 

La setena edició del MOT està dedicada als processos crea-
tius de les diferents disciplines artístiques, explicats des de
la literatura. El festival, comissariat per la historiadora de l’art
Glòria Bosch Mir, vol posar èmfasi en el fet que com a lectors,
quan avancem en la narració d’un llibre, i en els diàlegs i
també en els silencis que aquest conté, la paraula es trans-
forma en imatges. I aquestes, inevitablement, se sumen a les
nostres pròpies experiències per acabar formant un gran co-
llage. Perquè cada lectura, i sobretot cada relectura, “ens
porta cap a altres registres, com si l’escriptura fos un
parèntesi obert que mai no es tanca o les diferents
capes d’una pell que es transforma cap a una transpa-
rència infinita”, segons Bosch Mir.

El MOT 2020 començarà a Girona el 26 de març i acabarà
a Olot el 4 d’abril. Així doncs, durant dues setmanes conse-
cutives s’oferiran diverses converses i activitats literàries en

què participaran una quarantena d’autors convidats. Tant ells
com les escenes i els personatges que apareixen als seus lli-
bres “tenen com a eix de referència aquest crear inter-
disciplinari que s’integra en l’escriptura”, tal com explica
la comissària. En aquesta edició del MOT s’han convidat au-
tors internacionals i nacionals que treballen des de diversos
ves¬sants creatius i que conflueixen en la literatura. Els pri-
mers noms confirmats en l’àmbit internacional són Tracy
Chevalier, Rodrigo Fresán i Heather Rose, i en el nacional des-
taquen noms com ara Manuel Baixauli, Alicia Kopf, Jordi Lara,
Perejaume i Irene Solà.

El MOT està organitzat per l’Ajuntament de Girona i per l’A-
juntament d’Olot, i té el suport de la Diputació de Girona i del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. A
més, estableix vincles amb altres institucions públiques i pri-
vades relacionades amb la cultura. 

Arrenca l’11a edició del Projecte Rossinyol a
Girona amb la participació de 60 estudiants

El MOT 2020 vol explorar les diverses disciplines
artístiques que viuen i conflueixen en els llibres 
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L’Orquestra de Cambra de l’Empordà es va fundar a Figueres l’any 1989 amb
la intenció de fer arribar concerts de música clàssica a tots els pobles i racons
de l’Empordà i de Catalunya, llocs on aquest tipus de música no arribava amb
facilitat. El primer concert el van fer el 21 d’octubre del 1989 a l’església de
Santa Cecília de Terrades. En tot aquest temps, han fet més de 3.500 concerts
a països dels cinc continents. Ara, 30 anys després, ho van commemorar amb
un concert de gala el passat 17 de novembre al Teatre El Jardí de Figueres.
Va ser un concert amb un repertori especial, escollit per a l’ocasió, amb obres
de Rossini (Obertura de l’Italiana in Algeri), Mozart (Concert per a piano i or-
questra, en do major, núm. 21 K. 467) i Dvorák (Suite txeca). 

Coincidint amb la celebració dels 30 anys, l’orquestra anuncia el canvi de nom.
A partir d’ara es dirà Orthemis. Orthemis perquè vol dir ‘libèl·lula’, l’animal que
identifica el col·lectiu de músics i socis de la cooperativa. De tota manera, volen
conservar el seu vincle històric amb l’Empordà i, per això, mantindran la refe-
rència a aquest territori en el seu nom complet: Orthemis, Nova Orquestra
de Cambra de l’Empordà. 

Una orquestra arrelada al territori

L’orquestra vol seguir formant part del patrimoni cultural de les comarques de
Girona i més concretament de l’Empordà, per això no canviarà la seva seu i la
seguirà tenint a Figueres. Vol seguir formant part dels festivals i les festes ma-
jors de les ciutats i els pobles de la zona, ja que sempre s’ha sentit estimada
entre aquest públic. La gent se sent seva l’orquestra i l’orquestra vol seguir te-
nint l’objectiu d’apropar la música en aquells llocs on no hi ha una programació
musical massa continuada. A banda, continuaran treballant música de compo-
sitors catalans i obres que formen part del repertori clàssic. 

L’Orquestra de Cambra de
l’Empordà celebra els 30 anys
amb un concert a Figueres i
anuncia canvi de nom i nova
gestió
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El passat 29 de novembre es va inaugurar l’exposició tem-
poral “Tengui, falti! Aprendre amb els cromos” al Museu
del Joguet de Catalunya a Figueres i romandrà oberta fins al
29 de març.

Els àlbums de cromos han estat i són una de les manifesta-
cions més singulars dels mitjans de comunicació de masses,
i per aquest motiu “Tengui, falti! Aprendre amb els cromos”
és una exposició col·laborativa desenvolupada a partir d’una
idea i amb iniciativa de l’alumnat, nois i noies de 12 a 16 anys,
de l‘Institut Ramon Muntaner de Figueres. L’objectiu de l’ex-
posició és reivindicar el paper pedagògic que han des-
envolupat els àlbums de cromos al llarg de decennis.
L’entrada és gratuïta.

Tengui Falti! Aprendre amb els cromos

Figueres acull la quarta edició de la Mitja Marató
L’1 de desembre la ciutat de Figueres acull la quarta edició
de la Mitja Marató de Figueres, organitzada per l’Associació
Atlètica Mitja Marató Figueres i l’Ajuntament de Figueres.
La Mitja Marató de Figueres es compon de tres curses
obertes a totes les edats. En primer lloc, una mitja marató
amb un recorregut aproximat de 21 km i homologada per la
Federació Catalana d’Atletisme, que transcorre pel centre
de Figueres i els pobles del voltant, com Vilabertran, Pera-
lada i Cabanes, fins a arribar de nou a Figueres. La sortida
és a la pujada del Castell (Torre Galatea) i l’arribada a la
plaça de Catalunya.
En segon lloc, hi ha la cursa popular de 10 km amb una sor-
tida, arribada i recorregut similar a la mitja marató, però li-
mitat en distància i en edat de participació, a partir dels 13
anys. El tret de sortida d’ambdues curses és a les 10.30
hores. I finalment, La Menuda, una cursa popular adreçada
als menors de 10 anys que té diferents distàncies segons
l’edat (300, 500 o 800 metres) amb sortida i arribada a la
plaça de Catalunya.

Una de les novetats d’aquesta nova edició és la partici-
pació d’atletes amb cadira de rodes procedents de l’Ins-
titut Guttmann, centre especialitzat en el tractament
mèdic i quirúrgic i rehabilitació integral de persones amb
lesions medul·lars, per celebrar el Dia Internacional de les
Persones amb Discapacitat, el 3 de desembre.

Pel que fa al vessant solidari de la Mitja de Figueres, es re-
peteix la iniciativa "Sabatilles solidàries", que impulsa
l’associació esportiva Corredors.cat, per recollir tota classe
de material esportiu que estigui en condicions d’ús per des-
tinar-lo íntegrament a Càritas Figueres-Alt Empordà.

Respecte al donatiu solidari que es realitza a partir de la ins-
cripció a la Mitja, aquesta edició va destinat a l’Associació
Ona, que treballa per acompanyar i ajudar les persones amb
discapacitat intel·lectual a l’Alt Empordà, i que amb motiu
de la celebració de la Mitja, ofereixen un playback el mateix
dia de la cursa. Finalment, aquest any es manté la col·labo-

ració amb el Banc de Sang i Teixits, que per segon any con-
secutiu instal·la un bus a la plaça de Catalunya per recollir
donacions de sang.

Finalment, l’edició d’aquest 2019 compta amb la participa-
ció destacable de Jordi Gamito, utltracorredor de muntanya;
Sergi Ariaca, atleta de fons de Vilafranca; Jaqueline Gómez,
atleta de curses, i corredors com ara Miquel Cruz, Enric
Roura, Artur Roig i Sergio Crespo, entre molts altres.



Lloguers
Habitatges amb mobles i sense

Locals comercials i magatzems

Despatxos i naus industrials

Places de pàrquing, etc.

A Figueres: C/ Sant Llàtzer, 9 
Tel. 972 505 701 - 972 510 054 - Fax 972 502 250 

A Roses: C/ Cap Norfeu, 16 (Dimarts i Divendres)
Tel. 972 255 415

www.!nquestrilla.com
trilla@!nquestrilla.com

T

Bones Festes!!

i feliç any nou!!
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Us desitgem unes
BONES FESTES I
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El Museu Vist per... Gemma Ruiz i
Albert Forns
El passat 20 de novembre es va celebrar la tercera edició del cicle ‘El Museu
vist per...’, a càrrec dels escriptors Gemma Ruiz i Albert Forns.

Ruiz i Forns van proposar als espectadors que els acompanyessin en una visita
guiada al Teatre-Museu Dalí i al seu exterior, on es van aturar per fixar-se en
elements que els van cridar l’atenció durant la seva primera visita. Porta per
títol “20 d’agost a les 6 de la tarda: temptativa de repetició d’una visita al
museu, tres mesos més tard”, i l’objectiu va ser recrear amb la màxima fide-
litat aquella visita així com la conversa i les reflexions que va suscitar. En total,
van ser unes vuit parades amb comentaris davant d’obres o espais. Ruiz va par-
lar de l’orientalisme en l’art, de la violència simbòlica cap a les dones i de la
doble autoria en les peces de Dalí i Gala, entre altres. Forns va parlar d’obres
d’art amb el Cadillac com a tema, de l’efecte turístic que el museu provoca a
Figueres i del marxandatge dalinià, de l’escatologia i del fetitxisme.

Gemma Ruiz és periodista i escriptora. Ha treballat als serveis informatius de
TV3 i s’ha especialitzat en cròniques culturals dels Telenotícies. Durant sis anys,
va fer les cròniques teatrals al programa La nit al dia. Actualment és redactora
en cap d’informatius. Com a escriptora, ha publicat Argelagues i la seva segona
novel·la arribarà a les llibreries el 2020. Albert Forns és periodista i escriptor.
Ha escrit dues novel·les: Albert Serra (la novel·la, no el cineasta), guanyadora
del Premi Documenta, i Jambalaia, guanyadora del Premi Llibres Anagrama, i el
poemari Ultracolors. Col·labora en mitjans com el diari ARA i La Vanguardia, i
ha treballat per al CCCB.



M O D I S T O
Saber triar el millor model, el color que més afavoreix i la tela adequada 

per aquelles ocasions tan especials, ja no ha de suposar cap més
maldecap. Al taller de modisteria de Ferrer Manel hi ha la solució.

Fem col·leccions per a botigues i empreses

17780 Garriguella - Tel. 972 531 860 - 626 83 28 05
info@ferrermanel.com - http://ferrermanel.com

A la nostra botiga en línia trobaràs tot un luxe a l’abast de tothom. Les noves col·leccions, 
nous dissenys amb l'elegància i la qualitat que caracteritza totes les nostres creacions.

També ens podem fer càrrec de l’assessorament i elaboració de complements com les 
bosses de mà, saquets o estoigs i fulards que freqüentment completen la indumentària i 
donen el cop d’esveltesa definitiva. 

Ens desplacem
al vostre domicili

per prendre mides

B�es festes
i feliç

any n�!!
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La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Figueres ha
concedit un total de 115 ajudes econòmiques per als es-
tudiants de Figueres entre els 16 i 25 anys i que durant el
curs acadèmic 2018-2019 han cursat estudis de grau uni-
versitari i de grau mitjà o superior.

Des de l’any 2015, l’Ajuntament de Figueres ha impulsat
la campanya "Figueres et bonifica el tren!", una subven-
ció econòmica per als estudiants que diàriament agafen
el transport públic per desplaçar-se fins als centres for-

matius on imparteixen estudis universitaris o de grau mitjà
o superior en ciutats com Girona o Barcelona, entre altres.

La presentació de sol·licituds per gaudir de la bonificació
en els títols de transport per al curs acadèmic 2018-2019
va finalitzar el passat 16 d’agost, i ara, l’Ajuntament ha re-
solt concedir l’ajuda a 115 de les 121 sol·licituds formula-
des, que permetran la bonificació del 30% dels trens d’alta
velocitat i fins al 40% del preu dels abonaments per als
trens de mitja distància.

Els alumnes del segon curs de primària dels centres edu-
catius de Figueres han participat en la mostra de cinema
"Meu primer festival", una activitat que s’integra dins
de la programació del Pla Educatiu d’Entorn de l’Ajunta-
ment de Figueres.

A partir de la visualització d’una selecció de curtmetrat-
ges, els alumnes de primària han pogut posar en pràctica
les seves habilitats com a crítics de cinema puntuant la
qualitat de les diferents pel·lícules projectades. L’objectiu

de l’activitat és donar a conèixer un cinema divers, plural
i creatiu als joves espectadors tot fent-los partícips i pro-
tagonistes del seu propi aprenentatge.

El passat dimecres 20 de novembre hi va participar l’alum-
nat de les escoles Carme Guasch i Darné, Josep Pallach,
Josep Pous i Pagès, M. Àngels Anglada, Cor de Maria i
Montessori. En la segona sessió, que va tenir lloc el dijous
21 de novembre, hi van participar els escolars dels centres
Sant Pau, Joaquím Cusí, Anicet de Pagès, Escolàpies.

El passat 16 de novembre es va inaugurar a la sala d’ex-
posicions de Ca l’Anita de Roses l’exposició “La Comu-
nitat”, pertanyent al cicle expositiu Empordoneses.

La inauguració va comptar amb la presència de Montse
Mindan, alcaldessa de Roses; Pilar Farrés, coordinadora
d’Empordoneses, i Enric Tubert, comissari de “La Comu-
nitat”.

Es tracta d’una mostra col·lectiva que, amb motiu de l’e-
femèride de la desena edició d’Empordoneses, presenta
una selecció retrospectiva de 12 peces de diferents artis-
tes i disciplines amb algunes de les obres més destacades
que s’han pogut veure al llarg de les nou edicions anteriors
en alguna de les moltes exposicions que s’han fet. El co-
missariat de la selecció ha anat a càrrec de Pilar Farrés,
coordinadora del cicle, i l’historiador de l’art Enric Tubert.

Els artistes que exposen obra són Laia Bedòs, Adrià Ciu-
rana, Narcís Coderch, Narcís Costa, Alex G. Cuadras, An-
toni Federico, Ramon Fort, Manel Gràvalos, Claude
Lambert, Núria Surribas, Alicia Viñas i Juanjo Viñuela.

Ca l’Anita estarà presidit, però, per la instal·lació “La Co-
munitat”, obra de Pilar Farrés, que convida a entrar en
un habitacle on esperen l’espectador més de 260 retrats
fets pel fotògraf Àngel Reynal a molts dels protagonistes
que han format part del cicle al llarg de la darrera dècada,
siguin artistes, patrocinadors o audiència.
La mostra es podrà visitar fins al 15 de desembre.

Figueres concedeix 115 ajuts a estudiants per a
l’adquisició d’abonaments de transport públic

Els alumnes de les escoles de Figueres participen
en una mostra de cinema

‘‘La Comunitat’ d’Empordoneses arriba a Ca l’Anita
de Roses
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La població de Begur va acollir l’acte de lliurament dels di-
plomes que reconeixen els primers 12 municipis que reben
el distintiu Viles Marineres, una de les marques turístiques
especialitzades en turisme cultural que es promouen des de
l’Agència Catalana de Turisme (ACT). Passen a formar part
d’aquesta nova marca l’Ametlla de Mar, Arenys de Mar, Begur,
les Cases d’Alcanar, l’Escala, Llançà, Palamós, Sant Carles de
la Ràpita, Sant Pol de Mar, Sitges, Vilanova i la Geltrú i Tossa.

En el cas de Tossa, s’ha destacat com a “exemple únic de
població medieval fortificada, que ha convertit el seu re-
cinte emmurallat de la Vila Vella en emblema de la vila. Es

tracta d’una antiga vila de pescadors amb un gran bagatge
històric que ha conservat el seu passat mariner i l’ha con-
vertit en eix vertebrador de la seva aposta turística. Les for-
mes de vida dels tossencs i les tossenques durant
generacions s’han articulat al voltant del mar i aquest vincle
ha generat tot un patrimoni que és intrínsec a la idiosincrà-
sia de Tossa i que es mostra a través de l’oferta turística
que ofereix la vila. Entre el seu patrimoni relacionat amb el
món de la pesca destaquen el barri de pescadors de Sa Ro-
queta, el Far de Tossa o Sa Farola, així com la seva gastro-
nomia basada en productes del mar, que han posat en valor
amb la iniciativa La Cuina Tradicional Tossenca”.

Tossa ha rebut el distintiu turístic de Vila Marinera
que atorga la Generalitat
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El Festivalet de Roses ha tancat la quarta edició consoli-
dant-se totalment en el circuit dels festivals de música de Ca-
talunya i ho ha aconseguit gràcies a la seva exclusiva aposta
de programar bandes indie allunyades del mainstream amb
gèneres com l’electrònica, el dance, el world music o el folk
anglosaxó, i per celebrar tots els concerts en horari diürn, a
peu de platja, i embolcallats per l’espectacular paisatge de
la badia de Roses.

A més, tal com explica el regidor de Promoció Econòmica de
Roses, Fèlix Llorens, “la nostra aposta de combinar tots els
recitals amb la gastronomia local han fet que atraguem un
públic heterogeni, ja sigui gent jove que ve només empesa
per la música o un públic més familiar, que ve a gaudir d’un
esdeveniment que els permet passar un cap de setmana chill-
out gaudint del sol de la Costa Brava fora de temporada”.

Pel que fa a la gastronomia, tots els restauradors implicats,
tant els 12 restaurants que oferien el Menú del Festivalet com
els 8 que van oferir tastets al Pica-Tasta o els tres que oferien
les innovadores Postres de Roses, van mostrar la seva satis-
facció amb la resposta de públic al seus establiments. Aquest
fet es valora molt positivament des de l’organització, ja que
aquest és l’altre eix del certamen.

El Festivalet es consolida
gràcies a la seva
exclusiva aposta per
bandes ‘indie’, i concerts
en horari diürn a peu de
platja
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El primer cap de setmana de desembre marca tradicional-
ment l’encesa de llums de Nadal de Castell-Platja d’Aro i s’A-
garó, i enguany serà el dissabte 30 de novembre a les 19  h.
L’animació musical de tres bandes a peu de carrer (Xaranga
Damm-er, Band The Marxa i Los Labradores) precedirà la po-
sada en marxa, per segon any consecutiu, del gran túnel de
llum de 60 metres amb espectacle musical al carrer Miramar
de Platja d’Aro, a partir dels temes All I Want for Christmas is
You, de Mariah Carey; Carol of the Bells, de David Foster, i
Dancing Queen, d’ABBA. Es tracta d’un muntatge espectacu-
lar que es podrà veure en cinc sessions cada divendres i dis-
sabte (18.30 h, 19 h, 19.30 h, 20 h i 20.30 h) i en tres
projeccions de diumenge a dijous (18.30 h, 19 h i 19.30 h).

Pista de gel i Platja d’Aro Nadal Shopping
Enguany repeteix l’exitosa proposta de la pista de gel de
Platja d’Aro, instal·lada a la plaça dels Estanys (al costat de
l’estació d’autobusos). Té els següents dies l’obertura: 30 de
novembre i 1 de desembre, del 6 al 8 i del 13 al 15 de de-
sembre, i del 20 de desembre al 6 de gener (els dies labora-
bles l’horari és de 16 a 21.30 h, i els caps de setmana i
festius, d’11 a 21.30 h). 
També repeteix per segon any consecutiu el Platja d’Aro
Nadal Shopping, el cap de setmana del 14 i 15 de desembre
(d’11 a 20.30 h) en un tram de l’avinguda central, entre l’a-
vinguda de Castell d’Aro i el carrer Pineda de Mar. És una ini-
ciativa de l’Associació d’Empresaris, on en format de fira es
podran trobar a peu de carrer regals, alimentació, flors, de-
coració i gastronomia relacionats amb l’època de Nadal.

Quarta edició del Gran Sorteig de Nadal
Del 30 de novembre al 4 de gener (fins a les 12 h) tothom
que compri per un valor mínim de 20 euros en algun del cen-
tenar d’establiments i serveis adherits a la campanya tindrà
l’oportunitat de guanyar un Kia Stonic (1r premi), una bici-
cleta elèctrica (2n premi) o diversos lots de regals (del 3r al
18è premi). És una iniciativa de promoció turística i comercial
promoguda per l’Ajuntament, que any rere any aplega més
de 30.000 butlletes, i que és possible gràcies al suport de
les diverses associacions empresarials del municipi i la col·la-
boració d’Emporspeed.

Pessebre vivent de Castell d’Aro
El pessebre vivent de Castell d’Aro es consolida, un any més,
com el degà de la modalitat a Catalunya, i assoleix la 61a edi-

ció (es va començar a escenificar l’any 1959). L’any 2011 se
li va concedir la Creu de Sant Jordi, el màxim reconeixement
que pot rebre una entitat per part de la Generalitat de Cata-
lunya. Es representa el 22, 25, 26, 28 i 29 de desembre i l’1
de gener (19 h) en una única sessió i s’estén pel nucli històric
de la vila (declarat Bé Cultural d’Interès Nacional) i la vall de
la Coma. Més de 400 figurants participen en els 52 quadres
en un recorregut d’un quilòmetre i mig. L’escenificació és una
iniciativa de l’Associació del Pessebre Vivent amb la col·la-
boració de l’Ajuntament.

El Mar dels Nens
El parc infantil de Nadal de Platja d’Aro, anomenat el Mar dels
Nens, celebra la 24a edició consecutiva. Enguany es durà a
terme del 27 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener (de 16
a 20 h) al Palau d’Esports i Congressos. L’accés al recinte in-
clou un berenar saludable, i tots els infants i joves de 2 a 12
anys podran gaudir de múltiples activitats, tallers, esports,
concursos, la visita de personatges disfressats i espectacles
de màgia, animació, pallassos o titelles. Entrada: 3,50 euros
(empadronats).  

Cavalcada de Reis 
El diumenge 5 de gener és un gran dia per als més menuts,
i el podran gaudir amb el campament reial, situat a la plaça
dels Estanys de Platja d’Aro (d’11 a 13.30 h i de 16 a 18 h).
Hi haurà haimes reials a qui es podran lliurar les cartes i
també l’ambaixador reial, a qui es podrà lliurar el darrer
xumet. A més, hi haurà tallers de circ, de maquillatge i de fa-
nalets. Les cavalcades seran el mateix dia a Platja d’Aro (18
h) i Castell d’Aro (20 h), i per segon any consecutiu ja no hi
haurà cap persona caracteritzada o pintada en el seguici del
rei Baltasar, gràcies a la col·laboració de l’Associació Socio-
cultural Casumaï (el Senegal).

Cada dia és Nadal a Platja d’Aro
El programa d’activitats, que combina tradició i modernitat, esdevé el
complement ideal de l’animació comercial pròpia de l’època. 





Aquest Nadal
REGALA’T PALAMÓS

Els paisatges més
extraordinaris i un munt
d'activitats us esperen per
Nadal a Palamós.

Els millors regals a les millors
botigues, la gastronomia
tradicional i d'avantguarda.
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Consulta totes les activitats de Nadal a www.visitpalamos.cat



 
 

  
   

   
  

     
  

  

Activitats de la Federació de Comerç i Turisme Fecotur

  

Durant aquest Nadal puja al NOSTRE 
CARRILET, i acompanya a la princesa 
Frozen i el seu amic Olaf. 

És un servei gratuït per gentilesa dels 
associats de Fecotur.

A més, quan pugis al carrilet, demana la 
teva polsera, que et permetrà obtenir un 
DETALL-REGAL en cadascun dels sis 
establiments identificats. Aquest detall 
és individual, i se n’ofereix un per cada 
polsera presentada.

Matí: d’11 a 13.30 h. Tardes: de 17 a 20.30 h

Durant tot el mes de desembre i fins al 6 de gener, compra amb la

Targeta Card Costa Brava
i entraràs en el sorteig d'una targeta 
regal de  

per gastar en un mínim de cinc establiments de Fecotur.
Publicació del guanyador es farà el dia 7 de gener del 2020. 

1.000 €

20desembre
tarda 21desembre

matí/tarda 24desembre
tarda 27desembre

matí/tarda 28desembre
matí/tarda

03gener
matí/tarda 04gener

matí/tarda 05gener
matí

C        
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La Garoinada ja es pot considerar com un atractiu turístic i
gastronòmic consolidat i clau per la vila de Palafrugell i la co-
marca del Baix Empordà, que contribueix a la desestaciona-
lització del turisme amb els beneficis que això comporta per
al teixit empresarial i comercial.

Cal destacar també que, al llarg dels anys, els restaurants que
han participat en aquestes 28 edicions de la Garoinada han
vetllat per la sostenibilitat del producte central d’aquesta cam-
panya (les garoines). Aquests restaurants sempre han tingut
un comportament exemplar i respectuós amb les garoines,
cosa que es reflecteix en l’adquisició exclusiva a mariscadors
professionals i autoritzats i en el fet de servir-les només
durant els dies que dura la campanya.

Ara la campanya encara la seva edició número
29, i mira els 30 anys d’existència com una
de les campanyes gastronòmiques més
nostrades de Catalunya i amb una història
que serveix per fidelitzar la combinació
entre turisme i territori.

Després dels bons resultats d’aquest
any i la bona salut que presenta la cam-
panya gastronòmica, des de l’Ajunta-
ment de Palafrugell es considera que “el

creixement d’enguany és conseqüència del bon temps clima-
tològic de la temporada, amb un hivern extremadament suau,
i també gràcies a la repercussió aconseguida per mitjà de la
difusió i les xarxes socials, de manera que l’estratègia comu-
nicativa s’ha demostrat com a totalment encertada”. En
aquest sentit, també es comenta que “la campanya és molt
ben valorada pels usuaris, no només pel producte, també pel
tracte rebut als establiments. Aquest fet s’ha visualitzat a les
xarxes socials, on ha crescut el nombre de fotos i de contin-
guts compartits sobre la campanya gastronòmica”. 
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Paula Fajardo Valios
Periodista de motociclisme
i pilot de motocròs

Primer de tot, ens pots explicar què és Mujeres Mote-
ras?
Mujeres Moteras és una plataforma social que promou la
dona que va en moto en tots els aspectes i disciplines. Des
de la que va en moto per anar a treballar o la que la fa ser-
vir per als caps de setmana fins a la pilot professional. In-
clús les dones que treballen al sector de les dues rodes,
que no són sempre visibles. Elles també necessiten un al-
taveu que mostri que existeixen i cal tenir-les en compte.

D’on et va venir l’impuls per arrencar el projecte i per
què el vas començar? Ens pots explicar els inicis?
Vaig començar de manera casual. Vaig obrir una pàgina
a Facebook per trobar altres noies que anessin amb moto
com jo. Això va ser el 2012. De mica en mica la comunitat
va anar creixent. Al cap d’un any em van demanar fer una
sorpresa a una noia, la Trini, que estava passant un mal mo-
ment a la seva vida després de la pèrdua del seu marit. Ella
era una apassionada de les motos. Ens vam ajuntar 50
motos davant de casa seva sense avisar. Portàvem una ja-
queta, un casc i uns guants. Va pujar a la moto de l’Eduard,

Berta Doria el meu company de batalles, i la vam portar amb tota la
colla a passar un dia de corbes. La cara d’emoció de la Trini
i el que va arribar a gaudir aquell dia em va fer veure que
allò era el que volia fer. Volia que Mujeres Moteras fos una
eina de felicitat, de comunitat i d’ajut a la dona.

Qui sou l’equip de Mujeres Moteras?
L’equip de Mujeres Moteras és petit. Des de l’origen som
l’Eduard (@de_la_guerra_fotografia) i jo. Ell s’encarrega de
les fotografies i d’algunes gravacions. També m’ajuda amb
algunes xarxes (ell porta Facebook i Twitter) i participa –
quan podem– en alguns esdeveniments als quals anem
junts. També és qui posa seny a algunes de les meves idees!
:P

Quin seguiment té Mujeres Moteras i quina és la xara
social on més visibilitat teniu?
Tenim una comunitat força grossa i variada. No hi ha el ma-
teix perfil de gent a Facebook que a Instagram o a YouTube.
Tampoc la nostra comunicació és la mateixa a totes les xar-
xes. Per exemple, a Facebook és una mica més impersonal
i genèric, hi mostrem tota mena de dones que van en moto.
Instagram és més personal i mostro a les dones i els homes
que ens segueixen el que faig, les proves, els viatges o els
esdeveniments. És una manera de ser propera a la gent i
demostrar que totes les dones podem fer tot el que ens pro-
posem. No hi ha moto massa difícil o grossa, hi ha pràctica
de menys. I si jo puc, que soc prima i no gaire alta, totes
podem. A YouTube, en canvi, la comunitat és més masculina
i la comunicació és una mica més tècnica.

Si haig d’escollir una xarxa, la meva preferida és Instagram,
i després YouTube. M’encanta explicar coses i compartir els
meus pensaments amb els altres. :) 

Objectius a mitjà i llarg termini?
Sempre he pensat que primer s’ha de posar l’objectiu final
per després poder anar fixant objectius més petits i a més

Mujeres Moteras
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curt termini que permetin anar aconseguint les diferents fites. Des de l’origen,
sempre he volgut que Mujeres Moteras arribés a totes les dones del món. Que
cap pensi que està sola o que mai podrà anar amb moto perquè ella no pot o
no en sap. Perquè si jo puc, totes poden! 

Vull que la gent que ens segueix gaudeixi i s’ho passi bé amb el que fem, i que
sempre trobi alguna cosa divertida per veure o llegir. Per això, vull generar en-
cara més contingut diari interessant. Jo no arribo a fer-ho tot, així que voldria,
a mitjà termini, que l’equip humà de Mujeres Moteras creixés una mica. 

Per acabar, què és el que més t’agrada i et fa gaudir de Mujeres Moteras?
I a més, què és el que més et satisfà i et fa més feliç d’haver creat Mujeres
Moteras?
A vegades rebo missatges de noies molt joves que em diuen que de grans volen
ser com jo, o fer el que jo faig. O d’altres que em diuen que no s’atrevien a anar
en moto i que després de veure’m han decidit anar a l’autoescola a treure’s el
carnet. Jo no em considero un model a seguir per ningú, però inspirar noies
a provar les motos és molt satisfactori. I això és el que vull fer, seguir ensenyant
a les dones que podem fer el que  vulguem!, que  no hi ha moto gran o
potent amb la qual no puguem i que tot és qüestió de proposar-s’ho. 
Vull continuar treballant per ser iguals i que ens vegin com a iguals (encara
avui això no acaba de funcionar...). M’encanta quan algú riu perquè li faig gràcia
o que troba, a través d’alguna cosa que he publicat, una solució a algun pro-
blema o dubte que tenia. 
És una sensació fantàstica.
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Maquilladora: Sheila Franco Sutil

L’altra cara de la
Perruquera
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Estem acostumats a treure conclusions sobre una imatge i
moltes vegades no sabem què hi ha al darrere ni el perquè
d’aquesta.
Pels qui no em coneixeu, pels qui només em coneixeu una
part i pels qui ja em coneixeu, avui us explicaré una mica més
de la Pilar Auguet: descobrireu què hi ha al darrere d’aquesta
persona d’imatge atrevida, estrafolària i divertida.

Vaig néixer un 27 d’octubre de l’any 196… buf, ja fa uns
quants anys, a Besalú. Vaig aterrar en una família força pe-
culiar i humil, molt treballadora, amb uns pares que es van
desviure per nosaltres i ens van donar grans valors morals i
sobretot emocionals, ens van ensenyar amb llibertat i res-
pecte a lluitar i a tirar sempre endavant… Com s’enyoren
quan ja no hi són!

De petita vaig estar educada i envoltada de molt d’amor, era
l’única nena de la família al mig de molts bordegassos i això
feia que em tinguessin molt mimada i al mateix temps tortu-
rada. Sort en tenia, de ser molt carinyosa; així ho expliquen…
La meva adolescència va ser molt i molt dura, és una fase
que recordo amb moltes dificultats familiars, amb una actitud
d’hiperresponsabilitat que no pertocava. Però tot se supera
i ens ensenya grans lliçons i valors.

Als 22 anys em vaig casar i aquí va haver-hi de tot fins a di-
vorciar-me, al cap de 15 anys. Aquesta etapa va treure de
dins meu tota la meva força, l’essència, el poder de renéixer,
de ser un mateix, i el fet d’estimar-me i valorar-me com a per-
sona.

Tinc dos fills, en Kevin i la Sheila, que han sigut per mi uns
grans mestres; en Pere, el meu company de camí i el gran
suport dels meus somnis; en Genis, l’Eric, l’Aitana, la Daïa,

germans, família, amics i mil persones no menys importants
han format la meva vida, m’han acompanyat i m’acompanyen
en aquest caminar per la vida… El que ningú t’explica, ni sap,
són les dificultats que ens anem trobant en aquest caminar.
Us asseguro que tot plegat és el que forja la nostra persona-
litat.

Als 4 anys ja es va despertar la meva passió per la perru-
queria. Gats, gossos, les nines, els serrells dels sofàs, tot el que
tenia pèl van ser els meus grans objectius, quan podia els pen-
tinava, els engomava i practicava si anava recte amb les tisores.
Tots ells van ser uns grans torturats! Mare meva, quins records!

Records que mai s’obliden, les estones i estones pentinant en
Xut (un gos de cacera molt gandul). Amb un ruixador el mu-
llava i clenxa cap aquí clenxa cap allà fins que es cansava i
marxava mirant-me de reüll com dient: “Ja n’hi ha prou!”.
Els gats, pobrets, eren els que s’enduien la pitjor part. Agafava
una galleda amb aigua i farina, textura segons el dia… aghhhh,
i els posava a dins. M’encantava veure el pèl fi engomat i
també, si no marxaven fent fffu, poder aixecar el pèl enganxat,
fer crestes i formes a mils. No m’estranya que quan en veien
marxessin corrent, ha, ha, ha! Avui els protectors dels animals
em denunciarien.
Les nines, pobres, totes acabaven pelades, i els serrells que
tenien els sofàs cada vegada eren més curts. Quantes esbron-
cades! 

Repassant la meva vida, no ha estat fàcil, més aviat molt com-
plicada. M’ha tocat viure situacions molt, com diria jo, espe-
cials, de ciència-ficció, insòlites, però sempre dic que no hi ha
cap màster fàcil i el de la vida, menys. 
Totes aquestes situacions s’han transformat en grans lliçons
de vida, m’han portat a adoptar una filosofia de vida bastant
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Però com tot a la vida, té la seva part positiva i negativa i sem-
pre tenim les dues cares de la mateixa moneda. La positiva
ha estat el poder de superació, d’aprenentatge, de ser, de ser-
te igual el que diuen i el que diran, de la seguretat, de la crea-
tivitat, de l’evolució professional i personal, de no posar-te
límits…

La negativa, que et poden encasellar en un aspecte, en una
manera de fer i poden no veure res més de tu, o el fet d’es-
pantar professionalment i que tinguin una consideració limi-
tada de la teva manera de fer, tan sols per la teva imatge. Per
això us mostraré l’altra cara de la Pilar Auguet i perquè un ar-
riba a ser com és, així com la diversitat que amaga darrere
d’un aspecte.

El 2002 vaig obrir la meva primera perruqueria a Banyoles,
una mica escapant de la meva separació i buscant nous ho-
ritzons. M’estrenava com a empresària i això em va donar peu
a poder investigar amb llibertat i sense límits.

Vam promocionar intercanvis professionals amb altres perru-
queries d’arreu d’Espanya: es tractava de moure equips d’una
perruqueria a una altra de diferents zones perquè veiessin di-
ferents sistemes de treball, inclús amb els propietaris. Va ser
una gran experiència que ens va enriquir molt professional-
ment, i en l’àmbit personal va obrir-me una gran porta i em
va permetre veure la perruqueria des d’una altra perspectiva.

En aquesta època em vaig dedicar molt a esbrinar els com-
portaments dels cabells de la gent, el perquè de tot el que en-
globava la perruqueria i la seva ensenyança, amb sorpreses
molt grates.
Tot això en va portar a escriure un llibre, a crear un mè-
tode d’ensenyança, i a partir d’aquí va sorgir l’estil extremat
que tothom coneix, fruit de la investigació sobre les formes,
els moviments, els colors dels cabells i la influència sobre les
emocions. Vaig descobrir la perruqueria emocional. Tot plegat
em va portar a ser pionera i especialista en talls i colors, a
trencar esquemes i traspassar tots els límits. Recordo que tot-
hom em criticava, em tractaven de boja, però haig de dir que
18 anys després és la moda del moment.

peculiar, a crear aquesta personalitat que em caracteritza i a
un no parar mai. No entraré en més detalls, us podria avorrir
i ens estendríem massa, el que sí que us explicaré és una mica
la meva trajectòria professional.

Als 9 anys vaig començar a treballar, primer en una fleca des-
patxant pa els caps de setmana, de mainadera als estius, do-
nant classes, en un escorxador on el pare era l’encarregat
(feina que vaig odiar i em va deixar clar el que mai voldria fer,
un treball de cadena) tot combinant-ho amb els estudis.
Als 12 anys per fi començava en el món de la perruque-
ria, la meva gran passió!, en una perruqueria del meu barri
a Banyoles.
Als 16 vaig anar a treballar a Girona en una perruqueria de
molt renom, on vaig tenir l’oportunitat de poder formar-me
com a professional, gràcies a en Josep, que va ser un gran
mestre i un gran pare professional. Amb els seus crits i ex-
igències va despertar en mi moltes més inquietuds. 
Va venir una època daurada professionalment, l’època de la
Bisbal d’Empordà, una etapa enriquidora i de reconeixement
–encara ho és a hores d’ara, després de més de 18 anys d’ha-
ver marxat–, on continua havent-hi l’essència, el record i l’es-
timació professional i personal. No puc deixar de donar les
gràcies a tota la gent de la Bisbal per tot! 

Vaig cursar la formació professional de Perruqueria a Girona,
en aquells temps al Salesians; ara és l’IES Narcís Xifra. En
aquella època em vaig adonar que jo no era com tothom, que
la meva visió per les coses eren molt diferents i quelcom dins
meu es despertava amb molta força. Això ara ho anomenem
inquietud. En aquella època et deien boja i estranya.
Era una època del despertar, però un despertar tímid en què
tampoc et podies expressar massa, i aquí vaig aprendre a ac-
tuar per sobreviure perquè si deia massa el que pensava ales-
hores la resposta sempre era la mateixa paraula: estàs loca!

En vaig convertir en una gran observadora i espectadora
de la vida, del comportament, de les emocions, de la pro-
fessionalitat, dels perquès i a estimar la bogeria tant com
el seny.
Això em va portar a investigar en silenci, sense fer massa so-
roll, a començar a vestir-me i pentinar-me diferent. Així es po-
saven amb la meva imatge i no em jutjaven pels meus fets i
pensaments, era un bon punt estratègic i de distracció per
poder evolucionar.
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Aquí va néixer el meu llibre, Organízate, un llibre d’organització
emocional. Vaig adonar-me que si no estem organitzats inter-
nament no hi ha res que funcioni i l’atenció i l’absorció per
aprendre es redueixen molt. Va ser una etapa molt i molt in-
teressant, especialment per les xerrades als instituts i en cen-
tres cívics, en veure com els adolescents i els adults
reaccionaven davant l’Organízate. Pensar en les persones que
he ajudat, que s’han ajudat amb aquest llibre, per mi ha estat
una de les satisfaccions personals més grans. És un llibre per
a tots els públics i no té res a veure amb la perruqueria, jo
sempre he pensat que hauria de ser una assignatura obliga-
tòria en l’ensenyança i una eina per a tothom.

Després de més de 10 anys d’investigació vaig adonar-me que
havia creat un sistema nou i molt innovador d’ensenyança per
la perruqueria, un sistema molt trencador que encara ara és
massa revolucionari per ser acceptat, ja que trenca molts es-
quemes i això no agrada massa. La gent i el sistema no estan
disposats a haver de fer grans canvis. És el Mètode A Speed
Sistem, però mai perdo l’esperança que algun dia tindrà el seu
lloc en l’ensenyança de la perruqueria i que generi un canvi.

Tot aquest moviment em va portar a posar un gran centre a
Girona. Era el 2007, la meva gran il·lusió, l’oportunitat de poder
moure totes aquestes eines, créixer professionalment, fer-me
un nom; en definitiva, un projecte molt ambiciós. Vam inver-
tir-ho tot, vam perdre-ho tot, però sí que he de dir que ha estat
el màster més gran de vida professional que he pogut fer, i
com diuen, no hi ha èxit sense fracàs.

Durant aquesta època, vaig ser presidenta del Gremi de Per-
ruquers de la província de Girona i presidenta de la FECAT, la
Federació Catalana de Perruqueries, una fase plena de difi-
cultats, en el món professional i laboral, pujades d’IVA, crisis,
canvis en el sistema laboral, canvis en la percepció de treball…
però si alguna cosa he après és que tot plegat sempre passa
per alguna cosa, tot és un aprenentatge i una cosa porta l’al-
tra. El refrany de no hay mal que por bien no venga és clau.

El 2014 vaig prendre la decisió de tancar, avortar aquest pro-
jecte i renéixer de nou. Aquesta nova etapa he de dir que està
sent una de les millors fases professionals i personals, i aquí
volia arribar perquè descobriu la verdadera Pilar Auguet, ja
que aquest renaixement ha tret la màscara que ens posem
moltes vegades per poder ser lliures.

Em vaig adonar que no cal fer coses grans per ser grans,
que són les petites coses el que fan grans els moments,
i els petits gestos fan grans els humans. Per tant, he creat
un espai de molta pau, on la passió pel meu treball la puc des-
envolupar de manera lliure i sense interferències, on puc tre-
ballar des de la més pura consciència i essència, un espai per
a tu i els teus cabells, perquè com dic sempre, els cabells són
el mirall de l’ànima.
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Pilar Auguet, per acabar, és simplement professionalitat. No
soc una perruquera només de caps extremats, sinó una gran
apassionada de la meva feina, creativa de tots els estils, es-
pecialista dels cabells, de l’ensenyança i d’organitzar les emo-
cions. Al cap i a la fi, un bon pentinat comença amb un bon
diagnòstic i un bon estat emocional amb la nostra imatge!

Pilar Auguet són sensacions, emocions i resultats on
la prioritat ets tu i els cabells!

Però això no és tot, no es tracta només de pentinar, de tallar,
de fer colors, res d’això és la base de la perruqueria. Per mi
és tenir una bona matèria primera, en aquest cas els cabells:
si els cabells són de qualitat, els treballs són de qualitat. Aquí
he desenvolupat una de les altres passions que tinc, que és
la microscòpia capil·lar. El microscopi és la meva eina pre-
ferida, sense ell estaria perduda perquè la perruqueria va
molt més enllà d’un pentinat, d’un tallat.
La microscòpia capil·lar consisteix en l’anàlisi dels cabells per
saber exactament el seu estat des de l’arrel. D’aquesta ma-
nera saps el perquè del seu estat, del seu comportament, la
flexibilitat, la brillantor, la durabilitat, el perquè de les caigu-
des, les caspes, les grasses… com tractar-los, cuidar-los i
mimar-los, perquè jo sempre busco la màxima qualitat.

Fa més de 30 anys que em dedico a la microscòpia i hem
viscut molts i molts canvis. Avui en dia és una eina impres-
cindible perquè vivim amb un estrès que fa que els cabells pa-
teixin considerablement i sense una anàlisi no pots saber com
i per què tractar-los, ja que cada vegada les anomalies són
més personalitzades i barrejades, i és que tants caps tants
barrets! 

Vine a fer-te unA anàlisi del cabell
GRATUÏTA!!

www.pilarauguet.com  /  @pilar_auguet  /  a@pilarauguet.com

C/ Emilia Xargay i Pagès, 5, baixos - 17003 Girona - 972 64 72 88 / 638 98 08 99

Foto: Kirsten Gomez

El cabell, el mirall de l’ànima 
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Natàlia Gámez
Propietària de Natàlia Gámez Micropigmentació (Girona)

Sempre has sentit passió pel món de l’estètica?
Així és! Tot va començar quan, ja moguda per la curiositat
del món de l’estètica, vaig estudiar un grau mitjà d’Estètica
a Girona. L’any següent, durant el grau superior, una de les
assignatures era Micropigmentació i des de llavors vaig
saber que m’havia de dedicar a això. Quan econòmicament
m’ho vaig poder permetre, em vaig començar a formar en
aquest camp totalment i avui en dia he participat en cursos,
formacions i congressos a escala nacional i internacional.
La formació continuada és un aspecte molt important en la
meva professió, les tècniques evolucionen i és necessari
estar al dia de les novetats per poder oferir el millor servei.
Després de més de quatre anys dedicant-me exclusivament
a la micropigmentació, vaig decidir obrir el meu propi centre
especialitzat a Girona. Es va inaugurar el mes de maig i la
veritat és que l’acollida ha sigut fantàstica, no descarto en
un futur introduir altres serveis relacionats amb la micro-
pigmentació.

Què és la micropigmentació?
Perquè ens entenguem, la micropigmentació és una variant
del tatuatge. Amb això vull dir que s’insereix pigment a les
capes més superficials de la pell amb una o diverses agu-
lles. La diferència principal entre un tatuatge i la micropig-
mentació és la zona sobre la qual es treballa i la profunditat
de la pell en què s’insereix el pigment. Les zones en què es
focalitza la micropigmentació són les celles, l’eyeliner su-
perior o inferior i fins i tot parlem d’ombrejar les parpelles
i els llavis. Tenim la sort que el món de la micropigmentació
s’està desenvolupant molt i es perfeccionen tècniques amb
les quals s’aconsegueixen resultats molt naturals i hiper-
realistes.

Per tant, estem parlant d’una espècie de maquillatge
per sempre?
No és per sempre. Es recomana un manteniment cada 2 o
3 anys perquè el color desitjat va perdent intensitat i al llarg
dels anys es va degradant. Sempre dic que la micropigmen-
tació substitueix el maquillatge tradicional fins a un punt,
ja que depèn del que la clienta vulgui, a vegades no es
poden complir els seus objectius. Tot això sempre es valora
abans de realitzar el tractament i de manera bidireccional
amb la clienta. El millor de fer-se la micropigmentació és
que ens facilita el dia a dia, ens regala temps i ens sentim
millor sense necessitat d’usar cada dia maquillatge.

La micropigmentació és una tècnica o disciplina molt
nova?
Fa temps que existeix. El que passa ara és que té més de-
manda, és més coneguda i les persones cada cop tendeixen
a tenir menys temps per dedicar-se. Volem comoditat i en
certa manera la micropigmentació ens proporciona veu-
re’ns millor abolint el factor de treure’ns temps. Aquest és
un dels motius que ha fet que hi hagi professionals espe-
cialitzades a fer només aquests tipus de tractaments poder
donar els millors consells, tenint sempre en compte els gus-
tos de la clienta per poder donar-li solucions reals i eficaces
pel seu cas. Jo en el meu centre només faig micropigmen-
tació i considero que faig un servei complet, per tant, la de-
dicació i la professionalitat estan assegurades.

A més, estàs impulsant des del teu centre un projecte
solidari per a les persones afectades pel càncer de
mama...
El tatuatge d’arèoles mamàries és un tractament que s’uti-
litza per a la reconstrucció total o parcial de l’arèola, fre-
qüent en moltes persones que han patit un càncer de
mama. Ja fa més d’un any que realitzo aquest tractament
de manera gratuïta a totes les persones que necessitin la
meva ajuda. Em trobo molts casos en els quals porten molts
anys sense aquesta part de la reconstrucció, en aquell mo-
ment no li van donar importància o opció, i en té molta. Con-
sidero que és ajudar-les a tancar una etapa de la seva vida.
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La tècnica realitzada és la del tatuatge, ja que d’aquesta manera serà to-
talment permanent. Aquest tractament el vaig donar a conèixer per xarxes
socials i també m’he posat en contacte amb associacions perquè puguin
oferir la meva ajuda a qui la necessiti.

Quin és el target del teu client mitjà?
El meu client mitjà és d’entre 25 i 60 anys. Realitzo tractaments des de
persones més joves que volen lluir un eyeliner impecable, donar-se un toc
de color als llavis o simplement lluir unes celles més poblades, fins a dones
més grans que per l’edat o diferents motius han perdut els pèls de les ce-
lles, necessiten recuperar lluminositat als llavis o marcar més l’expressió
dels ulls, que amb els anys es va perdent.
Estic molt contenta per la gran acollida que he tingut. El boca-orella, el fet
que les clientes surtin satisfetes i que em recomanin a les seves amigues
o familiars, el tracte... em fa sentir orgullosa. Al final, quan vas a un metge
vols anar a un bon metge, amb molta experiència i en el camp de la micro-
pigmentació passa el mateix.
Cal anar només als centres on sàpigues que hi ha un bon professional ex-
perimentat en la tècnica, que compleix les normes sanitàries, que et manté
informat, et fa sentir a gust i còmode i bàsicament et transmet seguretat
sobre la base de tota la seva feina ben feta.
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Mònica Soley
Directora de Can Regàs, residència i centre de dia per a gent gran (Girona)

Què és Can Regàs?
És una residència per a gent gran, que neix per la necessitat
que hi havia a Girona de places de residència assistida. Som
una residència totalment privada malgrat que rebem ajudes
de la Generalitat, i això fa que molta gent que gaudeix dels
nostres serveis no ho paguen tot al 100%, sinó que una part
la paga la Generalitat, sempre en funció del grau de depen-
dència que tenen aquestes persones.

Can Regàs és una residència que està pensada per ser
diferent de les altres...
Així és! Volem fugir de la imatge típica d’un geriàtric i tre-
ballem perquè Can Regàs sigui una llar, un lloc on les per-
sones es trobin a gust, amb un alt grau de confort, molt ben
decorada i on l’adaptació sigui al més ràpida possible per-
què la gent gran se senti com a casa. I per això  vam crear
aquest nou concepte, que es pot veure tant en l’estètica i
la decoració com en l’àmbit dels serveis i de tot el personal
que hi treballa. Ens agrada poder oferir una qualitat única i
el personal és molt important.

L’atenció personalitzada és una de les claus de la resi-
dència?
El nostre servei és personalitzat. Cada persona té uns gus-
tos i una necessitat, i per tant no els posem al mateix sac i
ni els tractem igual. És un model que s’anomena atenció
centrada a la persona, que de mica en mica s’està posant
en pràctica en alguna residència però que aquí ho fem des

dels inicis. Volem que siguin feliços a casa nostra i per això
tenim molta cura amb el personal, que tingui passió i que
estigui abocat en la feina, que sigui una feina vocacional i
que gaudeixin fent aquesta feina alhora amb professionali-
tat. 

Feu activitats també molt diferents de les que poden
fer altres centres geriàtrics?
Fem activitats que surten del que és més convencional. En
relació amb Girona ens agrada molt connectar la residència
amb la ciutat. D’aquesta manera creem un Temps de Flors
a Can Regàs o fem una activitat per la Setmana Gastronò-
mica de Girona, a banda de les típiques celebracions al llarg
de l’any. Però volem incidir en el fet que estem a Girona i
que la major part dels nostres avis són gironins, i volem que
no perdin la il·lusió per aquestes petites coses. Ells ho
agraeixen.

El fet de crear una empresa com Can Regàs també in-
dica la passió dels propietaris pel benestar de les per-
sones grans.
Dels diferents socis de Can Regàs dos treballem a l’em-
presa. Un és en Josep Maria Vàsquez, gerent, treballador
social i l’ànima de Can Regàs, que coneix molt bé el sector.
I l’altre soc jo mateixa, que malgrat que no venia d’aquest
món, ha fet que la meva feina es converteixi en una gran
passió.
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Quina capacitat té Can Regàs?
Tenim capacitat per a 48 residents i després tenim centre de dia amb poca
capacitat. Tenim habitacions individuals i compartides. Les individuals volen
i agraden molt. Però també veiem que un perfil de persona gran que ne-
cessita compartir, se senten més segurs si no estan sols i sempre mirem
que s’avinguin amb la persona que tenen al costat. I quan trobes l’equilibri
entre les dues persones que comparteixen habitació t’ho agraeixen i des-
prés no volen estar sols, i es creen grans amistats.

Teniu residents amb un grau de dependència però després en teniu
altres que són totalment autònoms...
Exacte. Tenim residents que utilitzen els nostres serveis vivint a Can Regàs
perquè aquí tenen el restaurant, no s’han de fer ni l’esmorzar, el dinar o el
sopar, tenen la roba planxada, l’habitació neta... Un concepte més d’hotel
que de residència, però s’hi senten més segurs perquè el dia que els passa
qualsevol cosa saben que aquí disposen d’infermeres, metges, psicòlegs,
fisioterapeutes... Donem uns serveis que a casa seva no els tindrien però
fent vida normal, poden entrar i sortir quan vulguin, anar a comprar, anar
al cinema... En definitiva, fer la vida normal que farien si visquessin a casa
seva. El control mèdic és constant, sigui o no sigui demandat: estem pen-
dents d’ells i això fa que els doni tranquil·litat. A cada resident se li fa una
dutxa diària perquè considerem que cuidant la higiene dels residents cuides
la higiene de la residència, i quan entres a Can Regàs no només ho notes,
sinó que ho sents. Això és casa seva i tots els familiars poden venir quan
vulguin a visitar-los, a portar-los a casa o a fer un volt per Girona. La família
ho agraeix molt i el resident també troba en Can Regàs la seva altra família.
Ells tan sols han canviat de domicili. Volem que la resta continuï igual!
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Estel Masferrer
Propietària de Vista Òptica Girona

Quant fa que vau obrir Vista Òptica a Girona?
Vista Òptica era una franquícia que es portava des de la
central de Barcelona i em vaig assabentar que es traspas-
sava. Ara, des del passat 19 d’octubre soc la propietària de
Vista Òptica Girona. Hi ha hagut un canvi de direcció i evi-
dentment també un canvi de gestió interna i d’imatge, ja
que vam redecorar l’òptica al nostre gust. 

Quins canvis podrem veure ara a Vista Òptica Girona? 
En primer lloc, el fet de no ser una franquícia i fer una gestió
personalitzada ens apropa més a la nostra clientela i ens
dona plena llibertat per gestionar el centre. Evidentment,
en l’àmbit optomètric es fa un bon examen visual enfocant-
lo en el problema que el nostre pacient ens indica i es busca
la millor solució d’acord amb el diagnòstic obtingut. També
estem especialitzats en l’adaptació de lents de contacte,
realitzem teràpies visuals quan són necessàries i en defini-
tiva oferim el millor assessorament perquè els clients es
puguin adaptar a les seves ulleres, tant per la fisonomia
com per la prescripció que necessiten. A més, a Vista Òp-
tica també fem audiometries i assessorem sobre quin és
l’audiòfon que s’adapta millor a la necessitat del pacient.

Passar a ser propietària va ser un canvi difícil?
Fer el canvi va ser una decisió molt meditada i complicada.
Jo no vaig deixar la meva feina perquè no hi estigués a gust
o perquè no treballessin com a mi m’agrada. Tot el contrari.
Tenia un lloc de treball on estava molt bé i em sentia molt

realitzada com a optometrista. Però va sortir l’oportunitat i
als 30 anys que tinc vaig pensar que era ara o mai. Tot i la
complexitat de les gestions prèvies a obrir i la pressió que
un mateix es posa i que realment hi ha, sí que crec que si
no tingués una vena d’emprenedora no m’hi hauria posat,
ja que tenia una estabilitat. També el suport de la gent que
t’estima és vital per poder tirar endavant. I bé, m’agraden
els reptes, i vull fer de Vista Òptica un dels centres de refe-
rència a Girona, que disposi d’aparells d’última generació
per a un millor diagnòstic.

Hi ha algun aspecte que faci diferent Vista Òptica d’al-
tres òptiques gironines?
Segurament el fet que donem importància a la formació
continuada i que tenim en compte la resta de professionals
del sector, perquè treballant junts podem obtenir molts més
resultats. També el tema de teràpia visual, que està més
enfocada als nens, que són unes personetes que imposen
respecte. Nosaltres intentem mirar el seu comportament
quan venen a fer l’examen visual. A vegades un simple mal-
decap, la falta de concentració, molèsties als ulls o verme-
llor són indicatius que alguna cosa no funciona. Llavors, la
nostra feina és desxifrar que està passant en el sistema vi-
sual i trobar la millor solució. A més, ens agrada tenir un
tracte molt personal amb cadascun dels nostres pacients,
tenir empatia i crear un vincle òptica-pacient.
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Exàmens visuals

Adaptació de lents
de contacte

Teràpies visuals

Assessorament d'imatge

Exàmens auditius

C/ Joan Maragall,  34
T. 972 093 523

girona@vistaoptica.com

Pensem en la salut

dels teus ulls

Teniu un gran estoc d’ulleres, a l’òptica...
Hi ha ulleres de tota classe. Tenim una marca pròpia i a més treballem amb
les millors marques del mercat, juguem amb el disseny i intentem sempre
estar a l’última. A part, tenim diferents programes i promocions de lents
de contacte i d’audiometria. Però més enllà de les promocions i dels tipus
d’ulleres, el que vull és que tothom sàpiga que a Vista Òptica estem per
ells i tenim cura de tots els detalls del producte que se’ls ofereix.

Teniu dos espais diferenciats al centre: la part clínica i la part de bo-
tiga.
D’una banda, al pis de dalt disposem de tota la part clínica de l’òptica. És
on realitzem les revisions i la diagnosi en dues sales diferenciades, per
poder graduar tant optomètricament com auditivament. Hem intentat man-
tenir un espai agradable on el pacient se senti a gust, en un ambient mo-
dern i acollidor. No ens limitem a graduar la vista, sinó que fem una revisió
completa per tal de conèixer el problema que pot tenir el pacient i derivar-
lo, si s’escau. Soc professional i per tant aquest és el meu compromís. D’al-
tra banda, a la planta baixa hi ha la part comercial, que és on mantenim
tot l’estoc d’ulleres i on oferim el tracte directe amb els clients i els pa-
cients. Tenim una àmplia gamma de preus i sempre mirem d’adaptar-nos
al que realment necessita cadascú. 
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Sabrina Borda
Propietària de Sibella (Salt)

Quant fa que vas inaugurar el teu centre d’estètica Si-
bella?
El vaig inaugurar el 2013 en plena crisi, en una zona molt
tranquil·la de Salt, amb molt d’aparcament, entre l’Espai Gi-
ronès i l’Hospital de Santa Catarina. Des que vaig acabar
els estudis d’estètica avançada i després de més de 5 anys
fent formació a centres molt reconeguts d’Espanya sobre
estètica integral i quiromassatge, vaig començar a treballar
a balnearis molt prestigiosos fent massatges terapèutics.
Vaig agafar molta experiència dels 20 anys als 30 treballant
i formant-me a molts centres importants amb la idea de
muntar el meu propi centre d’estètica. I el 2013, quan tenia
31 anys, va néixer Sibella, amb la idea de fer un centre d’es-
tètica avançada però començant, per tal d’agafar nom, amb
un component de low-cost perquè tot el món pogués co-
nèixer com treballava. I de mica en mica vaig anar evolu-
cionant cap al meu objectiu, un centre d’estètica avançada,
amb els preus que corresponen.

Has fet una reforma integral a Sibella, per tal d’oferir
el màxim confort a la teva clientela...
Així és! Hem fet una gran inversió per convertir Sibella en
un centre de referència i avançat en el món de l’estètica. Sí
que és cert que hem deixat el component de low-cost i això
ha comportat la pèrdua d’algunes clientes, però, per contra,
n’hem guanyat altres, que veuen en el meu centre la quali-
tat, els serveis, els tractaments i en definitiva el benestar
propi que desitgen. La imatge ara s’assembla molt a la d’un

balneari de qualitat i lliga amb uns serveis de molta alta
qualitat, tant en els tractaments com en els productes. Jo
necessitava enamorar les meves clientes i elles han respost
a la perfecció, valoren molt positivament l’augment de qua-
litat tant en tecnologia com en cosmètica.

En l’actualitat Sibella és un centre d’estètica d’alta
gamma?
Exactament, amb aquesta cosmètica, tecnologia, tracta-
ments i serveis a la clientela, el nostre centre pot conside-
rar-se d’alta gamma. En tecnologia hem fet una inversió de
més de 100.000 euros i reinvertim els beneficis any rere
any: hem incorporat un equip medicoestètic top com l’Sym-
med o la tecnologia Piroche, un tractament exclusiu de
salut per a la pell que només es fa en complexos de luxe.
Treballem per oferir tractaments i sensacions que només
es poden tenir al meu centre Sibella. A més, disposem de
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2+1 REGAL
EN TRACTAMENTS 

AVANÇATS*

15% DTE.
TARGETES REGAL 

Passatge El Talleret de Salt, 10,
17190 Salt, Girona
Tel. 972 105 842

info@sibellaestetica.com
www.sibellaestetica.com

*SYMMED: Radiofreqüència i mesoterapia 
mèdic estètic.
MÈTODE PIROCHE: Exclusiu tractament 
bioenergètic i rejovenidor integral 
REGAL D’UN TRACTAMENT DE NETEJA FACIAL 
avançada amb alta cosmètica francesa de Matis Paris

Regala’t bona cara!

tractaments de Roll Action, LPG, Kestos T2 i depilació làser, i utilitzem l’alta
cosmètica francesa Matis París.

El Mètode Piroche i la tecnologia Lymphodrainer, és segurament el
més top dels tractaments que ofereixes?
Justament, perquè és molt exclusiu i qui el prova sempre al·lucina, s’obte-
nen uns resultats espectaculars des de la primera sessió per a la salut a la
pell, però el més important és l’experiència i les sensacions que experi-
menta qui mai abans l’havia provat. És un tractament bioenergètic, perquè
tens la sensació que algú t’ha sanejat en l’interior, una experiència quasi
màgica. I és l’únic centre a Girona que disposa d’aquesta tecnologia Pi-
roche.

Sibella és una estètica d’autor?
Treballo per ser un centre d’estètica avançada d’autor. No hi ha cap centre
a Girona que aporti l’exclusivitat que ofereixo a Sibella. Pensa que tots els
tractaments són seleccionats per mi, quan entres a Sibella soc jo qui et
farà el diagnòstic i la clienta sap que també soc jo qui fa tots els tracta-
ments. Això els meus clients ho valoren moltíssim, ofereixo una atenció
molt personalitzada, i la clienta sap que només serà ella qui gaudeixi en el
meu centre quan es faci el seu tractament. No tinc personal justament per-
què vull oferir un servei exclusiu a les meves clientes. Sibella és Sabrina
Borda, i saps que en aquelles 2 hores aquí jo estaré en exclusiva per a tu. 



78 | reportatge > GiDONA|desembre 2019

Susan Triviño González 
Escriptora àrea Educació

Susan Triviño González

Amazones amb botes de futbol
Les amazones eren una tribu de dones guerreres en les llegendes gregues.
L’amazona s’ha convertit en l’actualitat en sinònim d’una dona guerrera i atleta.

Les dones portem en la nostra genètica la força d’empè-
nyer. Empenyem quan donem vida als nostres fills, empe-
nyem quan pel mateix hem de lluitar per ser visibles.
Empenyem a casa, quan la igualtat és una paraula del dic-
cionari. Ho fem perquè està en el nostre ADN. Estem en
una era de relleu d’aquelles dones que s’han deixat la pell
per donar-nos valor, a cadascuna de nosaltres. Dones que
van lluitar pel dret al vot, per treballar fora de casa, per no
ser un complement del pare i després del marit, per ser em-
presàries, independents i referents de les nostres pròpies
vides. 

He entrevistat l’equip femení de futbol del Girona, i m’he
emportat, un cop més, la realitat d’haver conegut amazo-
nes, que no superen els 25 anys i estan empenyent perquè
les dones puguin guanyar-se la vida amb la seva passió: l’es-
port, el futbol.

Tenen les idees clares, senten que elles no podran deixar
les seves feines actuals per dedicar-se exclusivament al fut-
bol, com els seus coetanis masculins, encara que sigui el
que més desitgen en aquest món; però afirmen que estan
obrint el camí per a les següents futbolistes, les petites es-
portistes que les segueixen com a autèntiques referents.
La feminista que porto dins meu crida, quan les escolto
dient que fan un pas al costat perquè les següents genera-

cions de nenes que somien i s’apassionen amb aquest es-
port empenyin amb fermesa. Però si soc sincera amb mi
mateixa, encara que m’enervi la idea que aquestes joves
pensin que és tard per elles, sé que de vegades brilles jus-
tament quan fas brillar als altres. Com diuen Lax'n'Busto,
“un llapis mai no dibuixa sense una mà”...
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Perseverança
‘Fermesa i constància en la manera de
ser o d’actuar.’

La perseverança posseeix tota la potència d’un cavall des-
bocat però amb l’avantatge de dirigir tota l’energia a un
focus, cap a un objectiu. El que aquestes joves futbolistes
del Girona estan mostrant al món sencer és que estan ple-
nes de perseverança, creuen en el que fan i per què ho fan.
Fa pocs dies llegia que “la selecció de futbol femení d’Aus-
tràlia aconsegueix la igualtat salarial. Durant els propers 4
anys, la selecció femenina cobrarà igual que la masculina.
Aquestes passes de gegant són un pas ferm per aconseguir
la igualtat de gènere en l’esport”.

El mitjà de comunicació de freedamedia.es feia ressò de les
declaracions de Chris Nikou, president de la Federació Aus-
traliana de Futbol:

“Amb aquest acord, la següent generació de joves aspirants
pot contemplar un camí que els ofereix una carrera soste-
nible, una oportunitat de participar en els Jocs Olímpics i
l’atractiu de poder jugar en el Mundial, sense importar el
gènere. Significa que, siguis home o dona, el valor de la teva
samarreta és el mateix. El nou acord construeix un model
financer sostenible que recompensa els jugadors i les ju-
gadores a mesura que augmenten els ingressos de l’equip
nacional.”

Austràlia no és el primer lloc que està apostant per la igu-
altat, Noruega o Nova Zelanda ja han començat amb me-
sures semblants. Espanya ha convocat una vaga indefinida
a partir del 16 de novembre, amb l’objectiu de reclamar
unes condicions dignes.

Aitana Bonmatí, centrecampista del Barça femení, afirma
que “ens falta ser més elèctriques, més ràpides i més for-
tes. En verticalitat ja hem millorat. També crec que, si cir-
culem de pressa, ningú ens podrà disputar la pilota”. Alhora
la futbolista reconeix que fa tres o quatre anys l’eco social
i mediàtic que impulsa el futbol practicat per dones era im-
pensable.

En aquesta direcció mediàtica, ens presenten en societat
la revista Sorora, acabada de sortir del forn, amb la parti-

cularitat que està escrita només per dones sobre l’esport
femení. L’objectiu de les escriptores és ben clar, volen re-
clamar més visibilitat de les dones en el món de l’esport.
La mateixa paraula, Sorora, està plena de contingut, ja que,
tal com explica el diari Ara, “podria explicar-se com la fra-
ternitat entre dones”. En llegir la seva entrevista, comprenc
que elles també són conscients que estem davant “d’una
travessa de llarga distància”, com declaraven les futbolistes
del Girona.

Ahir, a classe, amb les meves alumnes d’educació del Fedac
de Sant Narcís, va aparèixer de nou un comentari elèctric.
Jo els havia proposat investigar sobre la viabilitat d’un canvi
de materials d’un sol ús utilitzats a les escoles per materials
respectuosos amb la infància i sostenibles amb el medi am-
bient. Va ser una de les joves estudiants que va dir: “Però
si nosaltres no som enginyeres, ni expertes en el medi am-
bient, com podem ser part de la solució del problema?”.
Llavors és quan jo m’activo i dic: “Perquè tothom pot educar
i moure’s per l’educació!: una educadora, una federació, un
equip femení ple d’amazones...”.

L’equip femení del Girona porta la torxa per a les següents
generacions de nenes i nens que podran viure la genialitat
de l’esport per sobre del seu gènere. Per tant, després d’ha-
ver-les conegut només puc entonar un “gràcies pel relleu”...

Gràcies a Alice Marthouret, Maria Guerra, Meritxell Gilabert,
Genesis Dariela Maradiaga, Georgina Sala, Eliana Concep-
ción Valero, Ainoa Massó, Miriam Moscoso, Angela Jiménez,
Maria del Mar Parella, Maria Rodriguez, Mónica Ayats, Ma-
rina Poyato, Valeria Muñoz, Carla Valencia, Sofia Alejandra
Hernández, Judith López, Mar Vergés, Laura Gasull, Clara
Parella, Astrid Casanova, Amru Quintana, Lydia Crespo,
Marta Pla i Julia Vilardell.

Gràcies a la delegada Roser Sánchez, que em va transmetre
la importància de creure en el que fas i en el teu equip i de
tenir seguretat en tu mateixa.
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Per Nadal, moda especial

El període de Nadal inclou el temps que passa entre
l’Advent (preparació pel naixement de Jesús; el calendari
d’Advent representa aquest compte enrere) i l’Epifania
(l’arribada dels tres Reis d’Orient, i amb ells el reconeixe-
ment de l’Infant i els regals). 

És una festivitat i alhora un període de vacances (almenys
escolars) que permet compartir molts moments especials
amb la família i els amics, i sempre estem més a gust tro-
bant-nos amb els altres quan ens sentim a gust amb nos-
altres mateixos/es, i és aquí on la moda té un paper
rellevant: sovint, si ens veiem bé, ens ho passem millor. 

Us presentem, doncs, tendències per a aquesta època tan
bonica de l’any:

Jerseis amb motius nadalencs
Només els trobem a les botigues durant el període de
Nadal, i n’hi ha per a tothom: per a infants, per a adults i
fins i tot per a les mascotes. 
Són els jerseis típics de les pel·lícules de Nadal ame-
ricanes, peces de punt o de llana amb il·lustracions de
rens, estrelles, galetes de gingebre, de Santa Claus, etc.

Color Borgonya

La tonalitat estrella de Nadal és el color Borgonya, en
honor al color del vi d’aquesta regió francesa, una tona-
litat molt càlida i elegant, ideal per aquestes festes. 

El vellut

Així com la tonalitat estrella és el Borgonya, el teixit per
excel·lència del Nadal és, sens dubte, el vellut, i sempre
és una bona opció per la nit de Nadal o els clàssics els so-
pars d’empresa. Podem trobar pantalons de vellut, samar-
retes, americana, vestits... o la peça de vestir o el
complement que vulguem.

Montse Ten
Comunicadora de moda i tendències
https://www.facebook.com/webMODAGIRONA

H&M

Zara
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Vestit de festa de lluentons
Gairebé totes les marques treuen una col·lecció de vestits
de festa als voltants de Nadal i en la majoria d’aquestes
col·leccions hi trobem els vestits de lluentons, ideals
per la nit de Cap d’Any. N’hi ha per tots els gustos i tipo-
logia de cossos, i és que en quina altra ocasió tenim l’o-
portunitat d’anar tan brilli-brilli com en la darrera nit de
l’any? 

I com diu la dita popular: “Per Nadal, qui res no estrena
res no val”.

Per acabar, vull dir-vos que per manca de temps m’aco-
miado, de moment, d’aquesta secció de moda. Us
agraeixo el temps que porteu acompanyant-me i llegint-
me, i us desitjo de tot cor molt bones festes!

Pull&Bear

Mango
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1. Vestits de lluentons dau-
rats de @mango.

2. Botes altes de strass de
@stevemadden.

3. Arracades amb brillants
@hm.

4. Vestit daurat amb pantaló
de la col·lecció festa de
@zara.

5. Bossa de mà de festa
strass luxe d’@asos.

6. Cinturó de strass en plate-
jat de @berska.

7. Clips daurats i plata amb
brillants per recollir els ca-
bells, de @primark.

8. Libre és el nou perfum de
Yves Saint Laurent.

9. Els dos conjunts en negre
brillant de @mango per triar
entre faldilla o pantaló.

10. Tast d’estrelles d’en Joa-
quim Molina és el llibre que
recomanem, relacionat amb
el món del cava.

@sonialafem

9

2

8

7

5

3

1

6 4

10

Desembre: ‘Brilli brilli’
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Pintallavis amb purpurina i brillantor
per aquest Nadal, de @kikocosmetics.

@biosplendor_official ens presenta
un producte per brillar: és Inari,
d’Artic Beauty, un sèrum tensor i re-
jovenidor, que redueix arrugues i lí-
nies d’expressió.

Un diamant de Natura Bissé és Diamond Collection, el paquet Cocoon que
porta el concentrat, la mousse netejadora i la bruma protectora per aconse-
guir reparar, oxigenar i prevenir l’envelliment prematur de la pell.

Sephora ens presenta Christmas
Collection, tot el maquillatge per
brillar aquest Nadal.

@sonialafemBEAUTY

Plaça Poeta Marquina, 4 de  Girona - Tel. 972 202 286
WhatsApp 640257548 - centreoxigen@gmail.com

www.centreoxigen.es
Visita gratuïta de seguiment a CentreOxigen

Vine i pregunta pel mètode

la dieta que
funciona!

Promoció del 15% de descompte
en comandes superiors a 100 euros 
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Salvador Maresma
Dissenyador de joies
info@mbosch.com / www.mbosch.com

Un regal únic, només per a tu. A Mbosch joiers no tenim
dissenys predefinits, creem des de zero la joia dels teus som-
nis, una joia exclusiva que només lluiràs tu, una petita obra
d’art.

Un encert segur. Una joia personalitzada que t’arribarà al
cor, la forma més romàntica i emotiva de dir-li a la persona
que estimes el que sents per ella. No la triaràs d’un catàleg,
sinó que participaràs en la seva creació juntament amb l’e-
quip de disseny de Mbosch Joiers.

Sense limitacions creatives. La nostra experiència de dis-
seny de tota mena de joies personalitzades ens permet crear
la joia que imagines, sense limitacions creatives. Podem
crear a partir de la teva idea o des de la llibertat creativa que
ens proporcionis, amb la confiança que amb la teva partici-
pació i la nostra experiència en disseny aconseguirem crear
una joia excepcional.

Tecnologia i artesania. A Mbosch Joiers dissenyem utilit-
zant tecnologia 3D, que ens permet ensenyar-te la joia abans
de fabricar-la. Així, durant el procés de disseny, pots realitzar
els canvis que desitgis per aconseguir la joia de els teus som-
nis.
L’elaboració final de la joia es du a terme de manera tradi-
cional, amb un procés totalment artesanal, i això ens permet
aconseguir uns acabats que t’enamoraran.

A Mbosch Joiers, la teva joia serà única!

Disseny de joieria ‘made in Girona’
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Quin és l’estil més indicat per al
vostre casament?

Sandra Jordà Wedding Center
Especialista en vestits de núvia i complements
www.sandrajorda.com

Com qui no vol la cosa, ja estem arribant al final de l’any
i ben aviat n’obrirem un de nou. Això vol dir que en
aquests moments moltes núvies que es casen l’any vinent
estan buscant el vestit dels seus somnis.

A l'article d’aquest mes descobriràs 6 tendències en ves-
tits de núvia per aquest 2020, que estem a punt de co-
mençar. I és que la moda nupcial no està exempta de
novetats.

1. Vestit amb teixits de purpurina

Si ets una apassionada del brillibrilli, una de les novetats
d’aquesta temporada són els teixits de purpurina. Un teixit
que no deixarà a ningú indiferent. Original, glamurós i fet
per brillar amb llum pròpia! Inclús podràs trobar la brillan-
tor en complements, en el vel o fins i tot en el maquillatge.

2. Esquena

L’esquena de la núvia és una part important en el casa-
ment; i no per mala educació, però en moltes ocasions els
nuvis estan d’esquena als convidats i aquesta és una part
del cos que es veu molt. Es tracta d’una tendència que va
esdevenir per quedar-se anys enrere i aquesta temporada
seguirem veient molts dissenys amb esquenes especta-
culars i originals. Esquenes d’infart, quadrades, amb vo-
lants, creuades o asimètriques. 

3. Vestit pantaló

Hi ha moltes núvies que encara no s’atreveixen a dur
aquest tipus de vestit, molt probablement per la por de no
seguir les tradicions. Però res més lluny de la realitat: són
tendència. I és que molts dissenyadors han inclòs a les
seves col·leccions dissenys de vestits pantaló, ja que
poden ser igual d’elegants o més que un vestit de núvia
tradicional. Si et sents més còmoda amb pantalons a
l’hora de vestir, no ho dubtis, encertaràs segur!
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5. Capes

Les capes són el complement més de moda d’aquest any
2020 per a una núvia sortida d’un conte de fades, i n’hi ha
per a totes les èpoques de l’any! A la tardor-hivern les capes
de vellut o pèl faran que la fred no et faci la guitza, i a la pri-
mavera-estiu les capes de tul substitueixen el vel del cap. 

6. Dues peces

Moltes núvies escullen aquest estil perquè tenen un aire
més fresc. Són còmodes, divertits i informals. Cada part
del vestit es pot triar al gust de la núvia sense necessitat
que sigui del mateix teixit, com per exemple es pot com-
binar una faldilla més voluminosa amb un top molt cenyit.
O a la inversa. Ara bé, el que mai s’ha de fer és ensenyar
el melic.

També són una bona opció com a segon vestit a l’hora del
ball. El que més agrada d’aquest tipus de vestit és que pas-
sat el casament el pots seguir utilitzant i combinar el top,
per exemple, amb uns shorts una fantàstica nit d’estiu.

Més enllà de modes i tendències, sempre dic que el més
important és sentir-te segura de tu mateixa i que el teu
vestit de núvia et representi al cent per cent, encara que
això impliqui trencar les regles i dissenyar el teu propi
estil.

Foto: Judith Casellas

4. Mànigues bollades

Lady Di va ser la propulsora d’aquests tipus de mànigues
als anys vuitanta i aquest 2020 està sent una tendència
viral en vestits de núvia. Mànigues amb volum, amb teixits
voluminosos i més estretes al canell amb un aire vintage i
romàntic. Aquestes mànigues seran les protagonistes de
molts vestits d’aquest any.

80-93.qxd_Maquetación 1  26/11/19  15:31  Página 88



80-93.qxd_Maquetación 1  26/11/19  15:31  Página 89



80-93.qxd_Maquetación 1  26/11/19  15:31  Página 90



GiDONA|desembre 2019

Aquest Nadal, regala’ls
la teva millor versió!

Sovint la majoria tendim a prioritzar les ne-
cessitats dels altres i deixem en segon pla
les nostres pròpies necessitats per veure’ns
bé i sentir-nos millor. El nostre rostre és l’ex-
pressió més evident del nostre estat i val la
pena cuidar-lo. Per això les festes nadalen-
ques són una bona oportunitat per regalar-
nos a nosaltres mateixos una pell bonica. 

Regala’t bona cara
Perquè aquestes festes llueixis radiant et
proposo un tractament facial personalitzat i
cosmetologia específica. Has sentit a parlar
de la radiofreqüència Venus Freeze? Doncs
ara és moment de descobrir-la per lluir fan-
tàstica aquest Nadal. I és que amb aquesta
innovadora tecnologia no invasiva veuràs els
resultats des de la primera sessió, per això
se la considera un excel·lent tractament
flash! Venus Freeze actua elevant la tem-
peratura de la zona tractada i provoca la for-
mació natural de nou col·lagen i nova
elastina. Així s’aconsegueix tensar i millorar
l’elasticitat, la textura i la qualitat de la pell.
En definitiva, una tecnologia única amb re-
sultats visibles que millora la lluminositat de
la pell i la flacciditat, i disminueix la profun-
ditat de les arrugues des de la primera ses-
sió. Una autèntica alternativa a les
infiltracions per aconseguir joventut i be-
llesa a la pell facial, que també pots comple-
mentar amb una variada gamma de
cosmètics per tenir cura del teu cutis a
casa.

Estrena pell
Per Nadal s’altera el ritme quotidià i també
optem per vestir-nos amb les millors gales
els dies de celebracions. Vestits i tops, es-
cots i minis... Si aquestes festes et desta-
pes, et proposo estrenar pell amb un bon
ritual de bellesa corporal. És probable que
el bronzejat de l’estiu ja s’hagi atenuat i, si
encara no ho has fet, és un bon moment per
fer una profunda exfoliació i un bon ritual de
cura de la pell corporal. Les opcions són
moltes i molt variades. D’una banda, hi ha
els rituals de bellesa i, de l’altra, els rituals
sensorials. La combinació dels dos és ideal
per equilibrar el cos i la ment i lluir radiant.
Te’n proposo alguns:

- Ritual Ayurveda Rosa d’Orient: ritual ho-
lístic facial i corporal que aporta llumino-
sitat, joventut i equilibri a la pell. 

- Ritual Ayurveda Snedana: ritual ayurvè-
dic que equilibra el cos i la ment i elimina
toxines físiques, mentals i emocionals. 

- Ritual Ayurveda Sushumna: una dosi de
benestar amb un eficaç resultat antiinfla-
matori muscular, abdominal i articular. 

- Ritual Polinesia Moana Polinèsia: una
font de joventut per reparar i restaurar la
pell especialment indicat per a esdeveni-
ments especials.

- Ritual Spa Light&Life: una posada a punt
corporal integral, molt indicada per tot
tipus de pell, que aixeca els ànims i recu-
pera l’energia i la vitalitat.

- Ritual Rosa Damascena: un ritual spa a
base d'olis essencials de roses tonificant,
hidratant, depuratiu i antiedat.

- Ritual Ruta de la Seda: un ritual amb pin-
des d’aromateràpia personalitzada des-
contracturant, equilibrant i relaxant. 

EL MEU CONSELL
Cuida’t tu i també cuida els teus. Si aquells que estimes es dediquen poc temps
i poques atencions a ells mateixos, aquest Nadal tens la millor opció per cui-
dar-los regalant temps personal, bellesa i benestar. Són regals intangibles que
no es poden tocar, però els notaran i els gaudiran. www.institutdh.com

Dolors Hortal
Esteticista i psicòloga 
info@institutdh.com
www.institutdh.com

Consells per cuidar-te i lluir radiant
aquestes festes

91estètica < posa’t guapa |

Són dates especials per molts motius. Perquè ens retrobem, per-
què ens dediquem temps, perquè vivim moments especials i
perquè hi posem els millors sentiments. Quan arriba el Nadal
canvia el ritme quotidià i compartim celebracions amb la família,
amb els amics i amb els companys. És temps de festa i de vida
social i... a qui no li agrada lluir radiant? 
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Laura Cardona Saldaña
Màrqueting, publicitat, comunicació i protocol

Ja el tenim aquí! El tan esperat per uns i no tan desitjat per al-
tres, el Nadal. Època per excel·lència de regals, trobades fa-
miliars, compres... i per descomptat, menjar!
I mengem com si no hi hagués un demà, com si en lloc d’aca-
bar-se l’any s’acabés el món, i es clar, si s’ha d’acabar que ens
agafi amb la panxa plena, però no de qualsevol cosa, si pot
ser, tot el que durant l’any no solem degustar.
I és aquí on se’ns presenten els problemes. Hi ha certs ali-
ments que quan ens els trobem al plat (i més si és fora de casa
o en societat) són més un problema que un plaer.

Aquí presento alguns dels més destacats en aquestes
èpoques nadalenques i la manera correcta com s’han de
menjar:

Aperitius. Dependrà de la situació, és a dir, en actes en què
estiguem drets s’agafen amb la mà. Però si, per contra, estem
asseguts a taula, els fregits i altres aperitius es mengen amb
la forquilla.

Formatges. La majoria dels formatges es mengen amb els co-
berts de postres. En el cas dels formatges cremosos o cremes
de formatge, s’unten com el paté, sobre torradetes de pa, amb
l’ajut d’una paleta o un ganivet sense fulla de tallar i planer.

Truita. Es talla i es menja amb la forquilla, fins i tot la truita de
patates. Mai amb ganivet.

Olives. S’agafen amb els dits (índex i polze) o amb escuradents
si és un aperitiu, però si forma part del plat, ho farem amb la
forquilla (com ara en una amanida, una ensalada...). Si porten
pinyol, en el cas de l’aperitiu, un cop escurada la carn el trau-
rem amb els dits (índex i polze) i el dipositarem en un platet ja
disposat per a això. Si ens l’hem introduït a la boca amb la for-
quilla, traurem el pinyol de la boca també amb la forquilla i el
deixarem en un costat del nostre plat.

Pa. Es trenca amb els dits el tall que volem en aquell moment,
i mai es talla amb el ganivet. Si li han servit panets, no els mos-
segui mai directament.

Sopes i consomés. Els hem de prendre amb la cullera. Si li
serveixen en una tassa amb nanses, pot optar per beure-se’ls
directament del recipient, en lloc de fer servir la cullera. Però
cal recordar que mai s’ha de deixar la cullera dins el recipient,
sinó al plat que l’acompanya. Si opta per la cullera, recordi que
el que es carrega en aquesta s’ha de prendre d’una sola ve-
gada. Si la sopa o el consomé està molt calent, esperi, no bufi,
és de mala educació. Mai no s’ha d’aixecar un extrem del plat
per acabar d’escurar-lo per molt que ens agradi el que hi ha.

Angules. Normalment se serveixen en una cassoleta de fang
i es mengen amb una forquilla especial petita de fusta, perquè
els coberts metàl·lics treuen sabor.

Gambes, llagostins i similars. Es pelen amb la forquilla i el
ganivet. (Evidentment, si estiguéssim al xiringuito de la platja,
ho faríem amb els dits. Hem de ser coherents.) Si ens les ser-
veixen pelades, hem d’utilitzar la forquilla de peix.

Caviar. S’agafa amb una cullereta i es diposita sobre una tor-
radeta o pa untat prèviament amb mantega. Se serveix sobre
el pa, però no es xafa, hem de mantenir les boletes senceres.

Cargols. Quan demani cargols a un restaurant, li serviran amb
la clova. Haurà d’utilitzar les pinces especials per a aquest plat
i la forquilla. Amb la mà esquerra s’utilitza la pinça que aguan-
tarà el cargol, i amb la mà dreta la forquilla amb la qual es
traurà la carn. Mai ens hem de ficar el cargol directament a la
boca per intentar treure’n la carn.

Vieires, ostres i marisc. Les vieires es mengen amb la for-
quilla. Les ostres s’obren amb un ganivet especial i, una vegada
obertes, se separa el mol·lusc amb la forquilla d’ostres. El ma-
risc es menja amb l’ajut d’unes tenalles per trencar-ne les parts
més dures (com per exemple les potes). Si el marisc ens l’ofe-
reixen preparat (gambes pelades, cues de llagosta o llamàn-
tols, etc.) s’utilitza només la forquilla. És convenient, quan se
serveix marisc, posar uns recipients d’aigua amb llimona per
netejar-se els dits, o molt més pràctic unes tovalloletes impreg-
nades en llimona.

Peixos. La majoria dels peixos es mengen amb la pala i la for-
quilla de peix. Quan se serveixen sencers, amb la pala se li treu
la cua, les espines i el cap i, llavors es menja amb la forquilla
de peix. Si la peça ja ve neta, només utilitzarem la forquilla de
peix tant per menjar com per trossejar. Cal recordar que la
pala de peix equival al ganivet de carn, per tant, mai ens l’hem
de ficar a la boca.

Carns. Totes les carns es mengen amb forquilla i ganivet. Es
talla a mesura que es va menjant, i no tota la peça de cop
(només es trosseja el menjar en la totalitat a nens i persones
molt grans o incapacitades). Certes aus o peces de caça poden
servir-se senceres. Si és una peça gran, la trinxa l’amfitrió i la
serveix. Si són peces petites (guatlles...) les trossegem nosal-
tres mateixos amb molt de compte. Primer se separen les ales,
després les cuixes i finalment el pit. Les cuixes de xai i similars
es tallen en rodanxes horitzontals. Rodons, roast beef i peces
similars es tallen a medallons (rodanxes gruixudes).

Raïm. Se serveix ja net. Amb la mà dreta agafem el raïm que
ens posarem a la boca mentre subjectem amb la mà esquerra
la resta. Els pinyols els traurem discretament amb els dits índex
i polze de la mà dreta i els deixarem al nostre plat de postres.
(No patiu, els de Cap d’Any no compten, cadascú que se’ls
mengi com pugui.)

Postres. La major part de les postres es mengen amb els co-
berts de postres. Uns amb la cullereta (gelats, sorbets, cremes,
mousses, macedònies, flams...) i altres amb la forquilla (pas-
tissos, fruites cuites, coques...). Només determinades peces
com ara el torró, els pastissets petits o els bombons es men-
gen amb les mans i d’una sola mossegada. 

I ara això com es menja?

80-93.qxd_Maquetación 1  26/11/19  15:31  Página 92



80-93.qxd_Maquetación 1  26/11/19  15:31  Página 93



94 | salut > sexologia GiDONA|desembre 2019

Ester Mullera Godoy 
Psicòloga clínica (col·l. 20.416), especialitzada en
trastorns afectius i d’ansietat de l’adult. Sexòloga i
terapeuta de parelles. ester.mullera@copc.cat
www.estermullera.wix.com/sexualidad

Violències sexuals

sobre el cos d’una dona i que, per tant, poden dir qualse-
vol piropo, per exemple. Per contra, a les dones se’ns en-
senya a seduir i a esperar, a saber que el nostre cos serà
jutjat per tothom. I que, per tant, si ens diuen quelcom,
ho hauríem d’agrair. Perquè si no ho agraïm llavors en ens
insulten. Per tant, quins models estem seguint? Què
estem fent en les nostres relacions?

A la consulta moltes vegades he sentit: “Jo no en tenia
ganes, però com que ell volia i va insistir una mica, ho
vam fer”. Crec que ens hem de parar tots a reflexionar.
Des de nosaltres mateixes, on posem els límits; des de
les meves parelles, a identificar els límits de l’altra per-
sona i els propis, i sobretot, poder compartir i posar sobre
la taula que si diem que no, és tan senzill com saber que
allò és un no. I un no significa, simplement, ‘no en tinc
ganes’. No té res a veure amb si no trobo atractiva la
meva parella o si m’ha deixat d’agradar.

Hem de fer i rebre missatges clars, concrets, i ser cohe-
rents i respectuoses amb totes les esferes de les rela-
cions sexuals. Només així començarem a trencar les
violències sexuals que passen en l’àmbit de la parella.

*http://dones.gencat.cat/web/.content/03_ambits/violencia_mas-
clista/estadistiques/Dossier_estadistic_VM_octubre_2019.pdf

El dia 25 de novembre va ser el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Normalment
des del Departament d’Interior de la Generalitat de Ca-
talunya s’elaboren dossiers estadístics amb dades, sobre
quin tipus de violència reben les dones.*

Segons les Nacions Unides, una de cada deu dones patirà
una agressió sexual al llarg de la seva vida. L’enquesta
sobre violència masclista de l’Agència Europea de Drets
Fonamentals (FRA) va concloure, també en aquesta línia,
que a Europa quasi 4 milions de dones van ser violades,
i el 10% d’aquestes violacions van ser perpetrades per
més d’un autor.

Una de les dades més esfereïdores és la del nombre de
violències sexuals que reben les dones per part de les
seves parelles. I és que la gran majoria de les dones en
algun moment de la seva vida tindran una relació no de-
sitjada. És a dir, a vegades la insistència davant d’un no
acaba produint una relació sexual forçada, però sense
violència física. A aquest fet li’n podem dir violació o
agressió sexual, tot i que en l’imaginari social que tenim,
quan pensem en violacions, pensem en una persona des-
coneguda que per mitjà de la força física m’acaba fent
mal. Però podem intentar anar més enllà, i pensar que “si
jo no tinc ganes de tenir relacions sexuals i la meva pa-
rella insisteix, una i una altra vegada, em sento pressio-
nada a fer quelcom que no vull amb la finalitat que l’altra
persona no s’enfadi”.

I llavors, quan arribem en aquest punt, ens preguntem
quin model de sexualitat tenim en la nostra societat. Als
homes se’ls educa en models autoritaris, competitius i
violents en què se’ls ensenya que tenen el dret d’opinar
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Com ens hem de raspallar les
dents? 

Segons l’ADA (Associació Dental Americana), un raspallat cor-
recte requereix com a mínim 2-3 minuts i cal realitzar-lo 2-3
vegades al dia, després de cada àpat. Hi ha una gran quantitat
de persones que no hi dediquen el temps suficient i això pot
comportar altres problemes, com per exemple càries o gingi-
vitis. La gran majoria de professionals coincideixen que un
raspall amb els filaments suaus és ideal per eliminar la placa
bacteriana i respectar la sensibilitat de la geniva.

Es recomana canviar el raspall un cop el
veiem gastat, aproximadament cada 3
mesos.

Per fer un raspallat correcte hem de realitzar moviments curts
i de manera suau sobre cada dent, amb especial atenció a no
oblidar la línia de la geniva que cobreix la dent, ja que és

una zona on els bacteris solen introduir-se, adherir-se i provo-
car la malaltia gingival/periodontal. Aquests moviments de
raspallat sempre han de seguir la direcció de geniva a dent,
tant de la cara externa com de la cara interna de la dent.
Hem de tenir també atenció a les zones posteriors, és a dir,
als últims queixals i també a zones entre dents, com per ex-
emple en el cas de dents apinyades, ja que no hi solem dedi-
car tant de temps perquè ens és més difícil. 

Un exemple de pauta per no deixar-se cap superfície seria la
següent: 

1. Raspallar les superfícies externes (les visi-
bles) de les dents superiors i posteriorment re-
alitzar les inferiors.

2. Raspallar les superfícies internes (les no vi-
sibles) de les dents superiors i posteriorment
realitzar les inferiors.

3. Raspallar les superfícies per on masteguem, primer les de
les dents superiors i després de les inferiors.

4. Raspallar suaument la llengua, per eliminar
els bacteris adherits i obtenir un alè fresc.

No ens oblidem del fil dental! 
Després del raspallat, és necessari utilitzar el fil dental (seda
dental) almenys una vegada al dia, per tal de poder eliminar
la placa bacteriana que queda entre dent i dent, la qual única-
ment amb el fil dental podem eliminar. 
La decisió de no utilitzar el fil dental implica tenir un 35%-40%
de la boca sense netejar, i que posteriorment s’acumuli placa
bacteriana entre les dents. 
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L’ortiga o estrígol és un gènere de plantes de la família de les
Urticaceae que comprèn prop de 35 espècies de les regions
de clima temperat de tot el món. En general són herbes pe-
rennes, però algunes són anuals i unes poques són arbusts.
A Catalunya les ortigues més comunes són les següents:

Tot i ser considerada una mala herba, és una planta de grans
virtuts per a la nostra salut. Totes les ortigues es caracteritzen
per tenir pèls que alliberen una substància àcida, per això si
alguna vegada l’hem tocat sentim picor, inflamació i coïssor
intensos a la pell. Però el que no sabem és que en la zona or-
tigada la sang circula més de pressa, per això antigament es
feia servir per ortigar zones adolorides per reuma i artritis, he-
matomes, etc.

És una planta molt nutritiva: conté sals minerals, vitamina A,
B, C i K, potassi, ferro, calci, silici, tanins, etc. Entre les seves
propietats destaca com a depurativa, diürètica, hepàtica, re-
mineralitzant, antireumàtica, hemostàtica, estomacal, galac-
tagoga, antioxidant, etc.
Així doncs, es fa servir en els casos següents:
• Com a depurativa i desintoxicant.
• Per a hemorràgies i menstruacions molt abundants.
• Per reuma i artritis.
• En cas de patir gota.
• Per tractar la diabetis, ja que ajuda a regular els nivells de 

sucre.
• Per la hipertensió, ja que ajuda a baixar la pressió arterial.
• En cas d’anèmia.
• En úlceres.
• En hemorroides.
• En cas d’alopècia, caspa i ungles fràgils.
• Com a tractament antienvelliment.
• En urticària i erupcions de la pell. 

L’ortiga
A més,
• Millora la circulació sanguínia.
• Reforça els ossos.
• Augmenta les defenses.
• Redueix els símptomes de l’al·lèrgia primaveral.
• Estimula la producció de llet durant la lactància materna.

Dosi: se’n fan servir les fulles en in-
fusió. Concretament 1 cullerada so-
pera per got d’aigua, i se’n pot
prendre fins a 3 cops al dia. També
es pren com a verdura, en batuts, en
truites, etc.
Contraindicacions: no s’ha de pren-
dre en casos d’insuficiència cardíaca o renal ni en casos d’hi-
potensió (tensió baixa), i és millor evitar-la durant l’embaràs.

L’ortiga a la cuina

Les ortigues són comestibles, sí; de fet, les ortigues són un in-
gredient que s’ha fet servir des de ben antic a la nostra cuina
i avui dia encara és present en receptes casolanes d’aquelles
de tota la vida. Tot i que en alguns indrets hi ha la creença que
si s’agafen entre les mans i s’estrenyen ben fort aguantant la
respiració no produeixen coïssor, us recomano que seguiu
aquestes indicacions: protegiu-vos amb guants i talleu-les amb
unes tisores. Un cop tallades, convé deixar-les reposar una
hora. Tot seguit se’n treuen les tiges més gruixudes (encara
amb guants) i les fulles ja estaran a punt per escaldar o bullir
(segons el tipus de plat que vulgueu fer).
Quan es couen, les fulles de les ortigues perden la capacitat
urticant, per això les podeu menjar ben tranquils. Són bones
per preparar sopes, cremes, truites, saltejats, batuts, etc.

Com les podem cuinar?

Per fer una crema d’ortigues només heu de fer un sofregit de
ceba o porro, afegir-hi patata tallada, aigua i un pessic de sal i
fer-ho bullir fins que sigui cuit. Gairebé al final de la cocció, afe-
giu-hi les fulles de les ortigues (només han de bullir 3 o 4 mi-
nuts, perquè si es couen massa s’oxiden) i ja ho teniu a punt
per triturar. A Mallorca hi ha qui, a l’hora de menjar, hi posa
trossets de sobrassada fregida. Teniu altres opcions: una mica
d’all trinxat sofregit, un grapat de pinyons o d’ametlles torrades
capolades, formatge de cabra, parmesà ratllat…
Són bones amb sopes de brou de verdura i pasta (o sèmola, o
tapioca…) i també es poden afegir a la sopa juliana.

Per fer la truita d’ortigues, escaldeu-les abans i ja les tindreu
a punt. Queda boníssima amb all trinxat, com si féssiu una
truita d’espinacs.

Urtica dioica.
És la més gran, pot arribar a
créixer fins a 1 metre i mig
d’alçària, i floreix d’abril a
setembre.

Urtica urens.
És més petita i és anual. Sol
fer 2 pams d’alçària.
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També les podeu tastar saltejades amb panses i pinyons, o
barrejades amb altres verdures (carxofes, ceba, all tendre…).
Busqueu receptes i experimenteu!

L’ortiga com a plaguicida

La purina d’ortigues és un dels preparats vegetals ecològics
més fàcils de preparar i més emprat, juntament amb la cua de
cavall (com a fungicida), a l’hort ecològic.
L’ortiga té un gran poder repel·lent d’insectes com ara pugons,
la mosca blanca, àcars, etc. A més, també s’utilitza com a adob
foliar (aplicant-lo a les fulles) pel seu alt contingut en nitrogen
i micronutrients minerals.
Els preparats vegetals són una eina més que ens ajuda a res-
tablir l’equilibri del sòl i la planta amb l’objectiu de disminuir la
incidència de plagues i malalties. Aquests preparats són fàcils
de fer, només cal la planta (ortigues, cua de cavall, etc.) i aigua
(millor la de pluja o de l’aixeta, deixant-la reposar 24 hores per
evaporar el clor). 

Quins tipus de preparats vegetals es poden fer? Els pre-
parats es fan agafant les herbes: es tallen a trossos, es posen
en aigua i es remena periòdicament. Existeixen quatre prepa-
rats vegetals diferents segons per a què s’utilitzaran. Poden
ser purins (es deixen les herbes en aigua fins que fermenti),
decoccions (es deixen en remull 24 hores i després es bullen
20-30 minuts amb la tapadora), maceracions (es deixen en re-
mull 24 hores) i infusions (les herbes s’escalfen fins que co-
mença a arrancar el bull).

Planta fresca o seca per fer els preparats? En principi és
indiferent, excepte la cua de cavall, que es prefereix seca per
extreure millor el silici que conté a l’interior. Però cal tenir en
compte que les proporcions varien: per cada 10 litres d’aigua
es posa 1 kg de planta fresca o bé 200 g de planta seca. 
Normalment s’utilitza planta seca pels purins, les decoccions
i les infusions, mentre que per a les maceracions s’utilitza la
planta fresca.

Els preparats sempre s’apliquen diluïts? No, en el cas de
maceracions i les infusions se solen aplicar directament, men-
tre que els purins i les decoccions, com que són més concen-
trats, es dilueixen.

La màgia de l’ortiga

Per acabar, vull dir que l’ortiga també es considera una planta
molt màgica. És símbol d’unió, alegria i valor. Es fa servir en
situacions de conflictes, murmuracions, gelosies i enveges. Per
evitar tenir pors i inseguretats, quan ens sentim tristos, amb
falta d’amor, etc., la màgia de l’ortiga ens ajudarà a desbloque-
jar la tensió emocional i a incrementar la vitalitat i les ganes
de viure. És protectora de la família i de la nostra llar.

És fascinant tot el món que envolta la màgia de les herbes. Hi
ha gent que recomana prendre una herba o una altra segons
la nostra personalitat o com ens sentim en aquell moment.
També des de l’antiguitat s’han fet servir moltes plantes per a
conjurs o com a símbol de bona sort, tenint en compte què
representa cada una. Tot plegat és un tema molt fascinant que
us animo a descobrir, si és del vostre interès.
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Aquest sistema de transport ha estat utilitzat per moltes cul-
tures i s’ha adquirit perquè permet gaudir del contacte cor-
poral amb el nadó. Afavoreix la conservació de la seva
temperatura corporal i fa que s’estableixi un fort vincle afec-
tiu. Hi ha diferents tipus de motxilles i mocadors, i tanta va-
rietat sovint crea confusió als pares a l’hora de saber quina
és l’adequada per als seus fills. Una bona opció són les mot-
xilles amb roba de fulard, ja que s’adapten molt bé des del
primer moment al nadó i serveixen fins que sigui més gran.
A l’hora de prendre aquesta decisió, com en moltes, caldrà
sobretot aplicar el sentit comú i també valorar si és còmode
per a l’adult que la portarà, i no deixar-se portar només pel
màrqueting.

Cal pensar que sempre s’ha de tenir precaució i tenir en
compte el temps que s’hi porta el nen, ja que cap postura de
manera prolongada serà bona, i també cal prestar atenció
sobretot al cap, la columna i els malucs del nadó.

El nadó, en néixer, col·loca les cames en una postura similar
a com les tenia en l’úter matern, flexionades, separades i
obertes cap a fora, i des d’aquí fa contínuament moviments
per estimular el correcte desenvolupament dels malucs. Per
això, la millor posició del nadó en un portanadons seria amb
obertura de les cames i amb llibertat de moviment per fle-
xionar, estendre i rotar les cames. D’aquesta manera as-
segurarem el correcte desenvolupament articular i muscular
dels malucs. També s’haurà de tenir cura amb el grau d’o-
bertura de les cames.No és bo que les cames estiguin jun-
tes de manera continuada, sense poder-se moure, perquè
això facilitaria una alteració en la formació dels malucs. Tam-
poc és convenient una posició amb les cames molt obertes
de manera continuada, perquè pot comprometre la circulació
a la part posterior del cap del fèmur i pot tenir conseqüèn-
cies. Així doncs, l’obertura ideal seria la que permet una bona
mobilitat dels malucs. El cartílag articular que recobreix el
cap del fèmur s’alimenta del líquid sinovial que hi ha dins l’ar-
ticulació, i el moviment del maluc afavoreix la producció d’a-
quest líquid sinovial.

D’entrada, pel que fa a la columna vertebral, no hi ha risc
que puguin aparèixer lesions musculars, òssies o articulars
per portar-lo en posició vertical. Si el nadó es col·loca mirant
cap a qui el porta, la columna li quedarà arquejada, en cifosis,
i aquesta és la postura més adequada quan té poc to mus-
cular per dominar la seva postura. La columna dorsal i la lum-
bar han de quedar protegides per la motxilla o el fulard i,
sobretot, hauria de proporcionar suport per a la columna cer-
vical i el cap. Quan el nen no té control del cap, sobretot me-
nors de 4 mesos, si té un pes baix, és prematur o té

problemes respiratoris, s’ha d’evitar que li quedi la barbeta
cap al pit molta estona, ja que ha de poder respirar correc-
tament. Una posició incorrecta del nadó podria tenir un des-
enllaç terrible. Quan el nen ja és més gran i té força per
canviar-se de posició si ell vol, i per tant pot adaptar bé el
tronc a l’espai, es pot col·locar mirant cap a davant, així es-
tarà ben content de poder rebre molts més estímuls.

Pel que fa a l’esquena dels pares, portar el nadó en aquesta
mena de motxilles provoca un augment de la càrrega que han
de suportar les articulacions i la musculatura de la columna,
de manera que portar-lo un temps excessiu i amb massa pes
pot provocar mal d’esquena. Si ja hi ha algun problema a la
columna, aquest pot agreujar-se. Per evitar problemes de co-
lumna s’ha d’intentar que la motxilla o el fulard reparteixi bé
la càrrega entre la columna i la pelvis i que sigui ajustable a
les dimensions del cos. Convé no portar el nadó molta estona
i al principi fer els transports de manera progressiva en el
temps per anar acostumant la musculatura. 

Les motxilles fulard portabebès
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La sexualitat, viscuda plenament, és salut, plaer, afecte, in-
timitat i creativitat, i està present al llarg de tota la nostra
vida, manifestant-se de manera diferent segons les etapes
que travessem. Una de les etapes més importants en la vida
d’una dona i de la seva parella és el naixement d’un fill, i en
aquest període la sexualitat té una expressió pròpia.
Són moltes les dones que, un cop han donat a llum, senten
que el seu desig sexual ha disminuït o, fins i tot, que l’han
perdut del tot.

La libido de la dona disminueix durant uns mesos després
del naixement del nadó a causa sobretot dels canvis hor-
monals i físics que es produeixen. Per una banda, hi ha tota
una sèrie de canvis fisiològics: els estrògens i la testoste-
rona (hormones sexuals) disminueixen, i a més a més es
produeix una alliberació de la prolactina, responsable de la
producció de llet materna i antagonista de les hormones
sexuals. Per altra banda, en l’àmbit emocional també hi ha
tota una sèrie de canvis que poden passar factura: el can-
sament acumulat de dormir poc, la demanda del nadó, la
possible ansietat que pugui sorgir a causa de la situació, la
pèrdua d’energia, etc. A tot això li hem d’afegir les possibles
seqüeles del part, com ara una episiotomia, hemorroides o
un esquinçament en la vagina i/o vulva. Aquestes lesions
poden provocar que la penetració sigui dolorosa.

Moltes dones pensen que un cop passada la quarantena es
pot tornar a la vida sexual amb normalitat, però un cop s’hi
troben, veuen que van passant els mesos i que la seva vida
sexual no és com la d’abans.  En les dones lactants, la re-
cuperació de la libido no es produirà fins passats uns 6
mesos després del part, ja que és quan la prolactina ja no
arriba a valors tan alts com durant el puerperi i, com a con-
seqüència, el nivell d’estrògens i de testosterona tornen al
seu estat normal.

A la consulta, ens trobem amb moltes dones que potser sí
que senten desig, però el seu cos no respon. Hem d’activar
la libido! Les ganes de sexe no apareixen com per art de
màgia, ni venen soles. Si anem deixant de costat el desig,
l’acabem oblidant. S’ha d’entrenar el desig, i per això, una
bona recuperació del sòl pelvià després del part és impor-
tantíssima. Recuperar l’estat del sòl pelvià no només ser-
veix per tractar la cicatriu d’una episiotomia o d’una cesària,
o per evitar tenir una incontinència urinària el dia de demà,
o per recuperar l’abdomen; també serveix per recuperar la
nostra funció eròtica.

Què és la funció eròtica?
Quan parlem de funció eròtica parlem sobre l’equilibri se-

xual, l’equilibri entre les emocions, el cos i el vincle amb  els
altres. Gràcies a aquest equilibri obtenim una pràctica se-
xual plaent que allibera dopamina i serotonina al nostre cos
generant benestar.

Com podem entrenar la nostra libido?
El sòl pelvià és clau en les disfuncions sexuals. Reequilibrar
la força, el to i la flexibilitat del sòl pelvià és fonamental per
poder gaudir de les relacions sexuals, i això ho aconseguim
mitjançant tècniques específiques de recuperació funcional.
L’objectiu de la fisiosexologia és millorar per mitjà de dife-
rents tècniques el funcionament del sistema nerviós central,
la part emocional, la consciència corporal i la seva sensibi-
litat.
El primer que cal fer és descobrir de nou el teu propi cos i
acceptar-lo. Un exercici que proposo és agafar un mirall i
mirar-se els genitals. Aquests canvien al llarg de la vida, i
després d’un part és normal que els veiem diferents. El fet
que no ens mirem amb naturalitat provoca que els nostres
genitals siguin uns desconeguts per nosaltres mateixes i
que ens costi més estimular-los. Per tant, cal  (re)descobrir
el nostre propi cos.
Amb l’ajuda d’un fisioterapeuta especialitzat en sòl pelvià i
en fisiosexologia, treballa correctament el teu sòl pelvià per
obtenir una bona tonificació muscular, una correcta propio-
cepció de la zona i una bona lubricació. Hi ha moltes tècni-
ques diferents (exercicis de Kegel, boles xineses, ús d’un
vibrador, massatge sensorial, gimnàstica abdominal hipo-
pressiva, treball del core, conus vaginals, etc.) i cada una
està indicada per assolir un objectiu concret.
Tot aquest treball corporal farà que agafem més consciència
del nostre cos, que connectem la nostra ment amb la nostra
vagina, i això farà que se’ns despertin les ganes, primer amb
una mateixa; i després, si em ve de gust, ho compartiré amb
l’altra persona.
L’orgasme és deixar-se anar, no sentir-se lligat; per això fer
activitats físiques que m’ajudin a alliberar serà un bon prin-
cipi per ajudar a augmentar els nivells de dopamina i sero-
tonina, les hormones del plaer i del benestar!

Postpart i desig sexual
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3 llibres
La nostra proposta: tres lectures recomanades! Llibres on les
dones són protagonistes. Si voleu recomanar qualsevol apunt cul-
tural, envieu un correu a gidona@gidona.com 

Seis formas de morir en Texas         
Autora: Marina Perezagua           
Editorial: Anagrama, 2019, 248 pàg.             

Un home és ajusticiat en una presó xinesa i els seus òrgans són objecte de trànsit. El seu cor
acaba allotjat al pit d’un nord-americà, i aquest trasplantament marcarà el futur de les següents
generacions. Segons la tradició budista, si el cor no s’enterra amb el mort aquest mai acon-
seguirà descansar en pau, i per tant els hereus del difunt han de portar l’òrgan de tornada a
la Xina.

Satèl·lits             
Autora: Elisenda Solsona Margarit            
Editorial: Males herbes, 2019, 221 pàg.           

Una nit, sense avís previ, la lluna no surt. Sota aquest cel inesperat transcorren vuit històries
íntimes sobre separacions i retrobaments, narracions prenyades d’una bellesa estranya en
què no hi manca el punt de fuga màgic. Històries com la dels amants que es busquen per una
estació d’esquí abandonada durant la nit més fosca, o la del nen albí que espia el cel amb el
telescopi del seu veí; com la de la noia a qui totes les amistats li recomanen que se separi, o
la del primer sopar a casa els pares de la parella, una família amb uns rituals pertorbadors.

Gent normal              
Autora: Sally Rooney               
Editorial: Periscopi, col·lecció Antípoda, 2019, 304 pàg.      

En Connell i la Marianne han crescut al mateix poble de l’interior d’Irlanda, però en realitat pro-
venen de dos mons molt diferents. La Marianne és una noia orgullosa, inadaptada i solitària. En
Connell és un dels nois més populars de l’institut. També és el fill de la dona de fer feines de la
mansió on viu la Marianne. Quan, tot i les diferències socials, sorgeix entre ells una connexió es-
pecial, provaran de mantenir-la oculta.
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Anna Carreras
Escriptora

La germana de Mozart 

L’amic Òscar Bonany Capdeferro –el seu nom és tan po-
tent com la seva intel·ligència i la seva bonhomia– m’in-
forma que la germana gran de Mozart tocava millor
que ell, però que en una època patriarcal
i resclosida com era el segle XVIII va
ser obligada a deixar córrer la
música (i amb ella, el seu ta-
lent extraordinari) i apren-
dre a cosir i a buscar
marit. Maria Anna i
Wolfgang Amadeus
havien tocat junts
per tot Europa.
Ella portava el
sobrenom de
Nannerl i cap-
tava tota l’a-
tenció dels
crítics musi-
cals. Tenia
una flauta
més màgica
que la del
germanet. 

El torrapipes
del seu pare,
L e o p o l d ,
músic i com-
positor de la
cort, va deter-
minar que a casa
no hi havia prou
calés per sufragar
els estudis musicals
de tots dos fills, amb
la qual cosa va decidir
ajudar en Wolfgang Ama-
deus i avortar la carrera me-
teòrica de la seva filla quan
només tenia divuit anys i un futur es-
plendorós a la vista. Penseu que, amb
només set anys, Maria Anna Mozart ja sabia tocar el
piano de manera virtuosa i, als dotze, era considerada un
dels tres millors pianistes de tot Europa. Amb pares així,
qui vol enemics? El senyor es mereixia un rèquiem imme-
diat en una gran missa en do menor. O en re. 

Al segle XVIII si una dona es dedicava a la música o a l’es-
criptura o a la pintura era considerada una prostituta. Sí.
Terrible. Una dona d’aquella època havia de seguir la tra-

dició, ser submisa i sotmetre’s a la voluntat del
patriarca. L’any 1783, quan tenia trenta-dos

anys, Maria Anna Mozart es va casar
amb Johann Baptist von Berchtold zu

Sonnenburg, el marit que li havia
triat el seu pare. Ella, en realitat,

estava enamorada del capità
Franz D'Ippold. De ser un

jove prodigi musical, Nan-
nerl va passar a ser la rica
esposa d’un magistrat
vidu, i mare dels cinc
fills del marit més tres
de propis. Quan el
marit la va palmar,
Maria Anna va treba-
llar com a professora
de piano a Salzburg
fins que va morir,
l’any 1829, quan ja
s’havia quedat cega
i, tot i així, seguia
fent classes. 

Silenciar un geni pel
fet de tenir vulva és

una salvatjada. Viure
tota una vida a l’obra

d’un germà petit, seguint
les convencions arnades

d’una època masclista i ta-
llar les ales a una nena pro-

digi són els tres vèrtexs de
l’argument de la pel·lícula sobre

la peripècia d’aquesta extraordinà-
ria artista: Nannerl, la germana de Mo-

zart (2010), dirigida per René Féret i
interpretada per la filla del mateix director,

Marie Féret. La revenja del director condemna
Wolfgang Amadeus a exercir de figura secundària, de nen
crispant i egocèntric en segon pla.
El pare de les criatures va transformar una qüestió de geni
en una qüestió de gènere.
I la va ben cagar. 
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Josep M. Ortega
RP i comunicació
Comissari d’exposicions

A l’estudi de...
Montserrat Guanter

Haig de confessar que em feia una especial il·lusió visitar
l’estudi de la Montserrat Guanter, ja que aquesta artista
s’ha especialitzat darrerament en la pintura sobre seda, tèc-
nica que desconeixia i que he descobert amb aquesta poli-
facètica artista gironina. Polifacètica perquè en la seva
trajectòria artística ha conreat diferents tècniques (dibuix,
aquarel·la, acrílic, gravat... i diferents suports, fins i tot
sobre cartró) sempre de la mà de destacats mestres com
ara Agustí Gironella, Domènec Fita, Pep Colomer, Escola
d’Art La Mercè, Glòria Cortina, Sebi Subirós i molt especial-
ment Hermínia Antolinos, que la va introduir en la pintura
sobre seda.

Ella mateixa ens diu que “ja de petita vaig descobrir el di-
buix i la pintura, i escrivia els meus propis contes, que por-
taven dibuixos també fets per mi. Realment vaig pensar a
formar-me a partir d’un viatge a París, on vaig descobrir els
impressionistes. Això era el 1975 i jo tenia 22 anys. A partir
d’aquí, a còpia d’anys, classes i cursos, compaginant-ho
amb la feina, vaig començar a treballar d’una manera con-
tinuada i em vaig veure a mi mateixa com a pintora cap als
50 anys”.

La Montserrat Guanter va for-
mar part del col·lectiu ADAG
(Assemblea d'Artistes de Gi-
rona), on va compartir les ac-
cions i els manifestos dels
anys 1976-1978.  Entre el
1999 i el 2015 va ser membre
d’un col·lectiu de dones pin-
tores, l’Associació d’Art Anto-
linos, sota la direcció
d’Hermínia Antolinos. Allà es
va formar en la pintura que
treballa la teoria dels colors
de Goethe i de base antropo-
sòfica. Va participar en totes

les exposicions col·lectives de l’Associació.
Ens explica que “en l’actualitat pinto de manera continuada,
participant en col·lectius quan hi ha una ocasió adient, i
també amb el grup Dones Tocades per la Lluna, amb el qual
ja hem fet la nostra primera exposició col·lectiva a Can
Gustà de Bàscara, el passat mes de maig”.

Pel que fa al seu estudi, la Montserrat el té instal·lat en una
part del seu habitatge, en un tercer pis, des d’on veu la ca-
tedral, i gaudeix d’una llum espectacular. Aquí té muntats
els bastidors a punt d’aplicar els colors sobre les sedes i
és on treballa les seves idees i les fa realitat. “Les tintes

sobre seda també m’han donat l’ocasió de fer volar encara
més la imaginació i m’he deixat influenciar per imatges in-
teriors i contes de dones antics”, ens explica.

L’espai està dominat per una gran taula de treball on actu-
alment prepara un llibre d’artista i on descansen els mate-
rials per fer possible les seves creacions. Per les parets
pengen els seus quadres, entre abstracció i formes vegetals
que recorden la natura. “De la natura en vaig aprendre for-
mes i colors, però jo acostumo a treballar al taller, que és
on puc fer les meves pròpies expressions i formes, sense
sentir-me lligada a cap model ni paisatge”, ens diu.

Una de les parets del seu estudi està folrada de llibres i ca-
tàlegs d’art i també hi descansa un equip de música que
l’acompanya mentre treballa.

L’obra de Montserrat Guanter ha estat present en diferents
exposicions individuals i col·lectives, a Figueres i Girona,
així com en diverses mostres col·lectives. 

“Actualment, estic preparant una exposició per a primers
d’any a Can Gruart, de Vilablareix, amb el grup Dones To-
cades per la Lluna i estic preparant, també, pel proper abril,
una exposició a Girona, a la sala d’exposicions dels Amics
del Museu d’Art”. Finalment, ens destaca que “en els dar-
rers projectes sobre seda barrejo tècniques i utilitzo mate-
rials varis, tinta, gutta i retoladors, collages de seda sobre
seda...”. “Les sedes pintades generalment les presento em-
bolicades sobre un bastidor d’una tela convencional blanca,
o a l’aire amb suports de canya de bambú o fusta”, ens
acaba explicant.  

< art |
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Quim Torra  
Locutor, divulgador
torraquim@gmail.com

Maruja Mallo va néixer a Vivero (Lugo) l’any 1902 i va morir
a Madrid el 1995. Es tracta d’una dona pintora surrealista,
pertanyent a la Generació del 27.

Va ser la quarta filla dels catorze que va tenir el matrimoni
Gómez Maello - González Lorenzo. Es van traslladar a Avilés,
població on van residir des del 1913 fins al 1922. La nostra
homenatjada va acudir a la Escuela de Artes y Oficios d’A-
vilés, on va fer forta amistat amb el pintor Luis Bayón. Als
seus 30 anys, o sigui, el 1922, un nou trasllat de la família,
en aquest cas a la capital d’Espanya, Madrid, estudiant a la
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando i també a
la Academia Libre de Enseñanza, on va coincidir amb Sal-
vador Dalí, Concha Méndez, Gregorio Prieto, Federico Gar-
cía Lorca, Margarita Manso, Luis Buñuel, María Zambrano i
Rafael Alberti, amb el qual mantindria una forta amistat,
fins a conèixer María Teresa León, i formar part del grup de
dones conegudes com Las Sin Sombrero. Per cert, el nostre
genial Dalí va definir la Maello com "meitat àngel, meitat
marisc”. 

Durant la dècada de los felices veinte treballa per
a nombroses publicacions literàries. En donaré
els noms: La gaceta literaria, El almanaque
literario i la Revista de occidente. És
en aquells anys que fa una expo-
sició dels seus olis representant,
entre altres motius, toreros i es-
portistes... 

Ja a la dècada dels trenta,
Maruja es dedica a pintar
els decorats del drama
Santa Casilda (1930) i La
pájara Pinta (1932). Preci-
sament aquell any va ob-
tenir una pensió de la
Junta de Ampliación de
Estudios per anar a París,
on va conèixer René Magritte, Max Ernst, Joan Miró i Giorgio
de Chirico i va participar en tertúlies amb André Breton i
Paul Éluard. La seva primera exposició a París va tenir lloc
a la Galería Pierre Loeb el 1932. Va ser llavors quan va ini-
ciar-se en el món del surrealisme. La seva pintura va canviar
radicalment. El mateix Breton li va adquirir el quadre Espan-
tapájaros, avui considerat una de les grans obres del sur-
realisme.

Va tornar a Madrid el 1933. Alguns historiadors diuen que
va tenir una relació amorosa amb el poeta Miguel Hernán-
dez. L’any següent, el 1934, va tractar personalment a Pablo
Neruda, conegut de l’època de París. En estellar la Guerra
Civil, el 1936, Maruja va fugir a Portugal. Va ser ben rebuda
per Gabriela Mistral, llavors ambaixadora de Xile a Portu-
gal... I va marxar a Argentina, on el 2 d’agost del 1938 va
estrenar Cantata en la tumba de Federico García Lorca, d’Al-
fonso Reyes, musicada per Jaime Pahissa i amb escenogra-
fia de Maruja Mallo.

Va retornar a Espanya el 1962, i es va ins-
tal·lar a Madrid. La dona que va ser una

de les grans figures del surrealisme
de preguerra es pot dir que va

ser una desconeguda a la seva
terra.

Maruja Mallo, pintora
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Ho, ho, ho! El Nadal arriba a les
teves xarxes socials

El desembre és un mes ple de festes i celebracions, de mol-
tes estones amb la família, grans àpats i moltes compres,
amb tota la ciutat vestida de gal·la.

Però i les teves xarxes? Què fem amb el teu Instagram, Fa-
cebook, Twitter...? Doncs haurien de mimetitzar-se amb
l’esperit nadalenc que hi ha per tot arreu. 

Recordem que les xarxes socials són els nostres aparadors
a internet, així que hem de mostrar la part més maca i pro-
pera de la nostra marca. 

L’objectiu principal de les xarxes socials és fidelitzar la
clientela, aconseguir fer créixer la nostra comunitat i final-
ment augmentar les vendes. 

Per aconseguir tancar el cercle hem de fer bé les coses, així
que a l’article d’aquest mes et donarem algunes pautes per
aconseguir els teus objectius.

1. Vesteix les teves xarxes de Nadal. Inspira’t i dissenya
les fotos de perfil i la portada amb estils nadalencs. A això,
suma-li una estratègia de màrqueting de contingut amb
temes nadalencs, buscant que sigui contingut que resulti
atractiu per a la teva audiència, ja que com més atractiu,
més gran és la possibilitat que ho comparteixin i es faci més
viral.

2. Aprofita el Nadal per fidelitzar els clients amb des-
comptes exclusius. El Nadal és la millor època per agrair
a tots els seguidors que han estat amb tu durant tot l’any

Yolanda Expósito
Community manager i fotògrafa professional
info@yolandaeb.com
Tel. 691 239 725
www.yolandaeb.com
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amb uns descomptes atractius exclusius per a xarxes. Uti-
litza les xarxes socials per promocionar aquests descomp-
tes. Funciona!

3. Anima’t a fer un concurs nadalenc. Si vols augmentar
la teva comunitat i donar a conèixer el teu negoci a tot el
món, un concurs és la millor alternativa. Un concurs genera
molta visibilitat i interacció. Però abans de fer-ho, planifica’l
(el tema, la duració i el premi, i tot amb una temàtica nada-
lenca, no ho oblidis!).

4. Impulsa les teves vendes al Nadal fent promocions
a les xarxes socials. Encara que sembli molt fàcil, no ho
és. Ho hem de tenir tot molt clar i cal optimitzar els recur-
sos per obtenir la tornada més gran. El repte llavors és bus-
car sobresortir amb les nostres promocions. A més de ser
creatiu amb les publicacions (com dèiem, generar contingut
atractiu i amb un toc nadalenc), pensa com els teus pro-
ductes o serveis poden ser el regal perfecte per a aquestes
festes. Algunes idees per impulsar les teves vendes amb
promocions de Nadal poden ser: ofertes 3x2 o 2x1, foto-
grafies lifestyle amb els teus productes (per crear la sensa-
ció de necessitat), col·laborar amb alguna causa social i
compartir-ho a les xarxes.

5. No t’oblidis de saludar els teus clients per Nadal.
Dies especials com el 24, el 25 o el 31 de desembre seran
dies en què haurem de donar la cara i mostrar la nostra part
més humana. Aprofita per demostrar la teva gratitud i bons
desitjos als teus clients felicitant-los o saludant-los en
aquestes festes. Pots usar les xarxes socials per compartir
missatges positius i reflexions pròpies de l'època.

A les xarxes està tot vist, està tot inventat. Així que investiga
i si hi ha alguna cosa que agrada, inspira-t’hi i adapta-la a
la teva marca. També és important ser original i mostrar la
part més humana del teu negoci.

Ah!, i recorda: sempre, sempre, sempre tingues pre-
sent que a l’altre costat de les xarxes hi ha una persona
esperant sentir-se especial... Així que no et tallis i in-
teractua, pregunta, contesta i dona les gràcies. 

I amb això ens acomiadem fins al 2020. Moltes gràcies per
aquest fantàstic any, en què la família s’ha fet més gran i
molts de vosaltres heu confiat en nosaltres, en la nostra
proximitat, empatia i professionalitat. 

Feliç desembre i molt bones festes.

102-120.qxd_Maquetación 1  26/11/19  16:03  Página 109



110 | decoració > GiDONA|desembre 2019

Carmen Martínez de Trincheria
Interiorista - Col·legiada núm. 1.310
Vocal de la Junta del Col·legi de Dissenyadors
d’Interiors i Decoradors de Girona

Un Nadal de conte

Ja tornem a tenir el Nadal aquí, el temps passa volant!
Aquest any, per això, vull tractar-lo d’una manera diferent,
i és que la decoració nadalenca no ha de centrar-se exclu-
sivament en el saló o l’entrada de casa nostra. Podem am-
pliar fronteres i decorar la resta de la casa, com per
exemple l’habitació dels nens, que al final són els que viuen
amb més il·lusió i intensitat aquestes festes.

Estem acostumats a les típiques decoracions nadalenques
com ara l’arbre de Nadal, el pessebre o les meravelloses
taules de Nadal, nit de Reis i Cap d’Any. Però, i les habita-
cions? Per què no hi pensem mai? I en especial la dels més
petits?

Si voleu aconseguir un ambient únic, màgic i amb molt d’en-
cant, us ensenyo unes fotografies perquè agafeu idees.
Estic segura que us enamoraran igual que a mi.

En aquests espais, sigui la sala de jocs o l’habitació de dor-
mir, s’han utilitzat llums de colors, estels, parets pintades
amb pintura de pissarra i decorades amb motius nadalencs

o boscos encantats, tendes de campanya que serviran de
taller del Pare Noel o dels patges reials… En fi, milers d’i-
dees increïbles que faran les delícies dels més petits i amb
les quals aconseguirem donar a aquestes habitacions una
atmosfera càlida i molt acollidora.

Tingueu en compte que, a diferència dels adults, els nens
no utilitzen les seves habitacions solament per descansar i
dormir, sinó que aquí també passen el seu temps lliure ju-
gant i reunint-se amb els seus amics. Això hem de tenir-ho
molt en compte a l’hora de decorar aquests dormitoris, ja
que l’ornamentació dels més petits ha de ser tant estètica
com pràctica, i per descomptat, segura.

El Nadal és una de les etapes de l’any més entranyable so-
bretot per als nens. Ells el fan especial, fan recuperar la
il·lusió perduda als adults i et permeten reviure moments
màgics.

És per això que crec que no hem de deixar de banda la deco-
ració d’un lloc tan seu i tan especial com la seva habitació.
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Girofinques Interiorisme
Pl. Marquès de Camps, 11, baixos - 17001 GIRONA - Tel. 972 22 46 68 - www.girofinquesinteriorisme.com

La imaginació i la fantasia dels nens ens permetran gaudir
de multitud de possibilitats en la decoració dels seus dor-
mitoris. Deixeu que ells us ajudin i que triïn l’ambient que
més els agradi d’acord amb la seva edat i personalitat.

En decorar un dormitori infantil amb motius nadalencs es-
tarem creant un ambient divertit, ple d’alegria, màgia i color
que els petits gaudiran al màxim.

Aquesta decoració pot estar basada en una temàtica parti-
cular. Pot ser un Nadal de contes, un Nadal de princeses,
un bosc encantat, el taller de Santa Claus, simpàtics ninots
de neu... Aquests són solament alguns dels temes entre els
quals podeu triar, o millor dit, entre els quals podeu triar

juntament amb els vostres fills, ja que serà molt més divertit
si els fas participar de totes les decisions sobre la decoració
del seu dormitori.

Com veieu en aquestes fotografies, podeu aprofitar la roba
de llit, coixins i catifes que feu servir normalment, no cal
que tot tingui dibuixos de ninots de neu o altres motius tí-
pics d’aquestes festes. La gràcia és que amb el que teniu i
uns quants complements doneu a aquest espai un ambient
màgic i diferent.

Espero que aquestes fotografies us inspirin i us agradin tant
com a mi.
Bones festes a tothom!
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Jordi Fabrellas
Degà del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona

El col·legi que presideix va ser pioner en la formació de
tècnics de prevenció de riscos laborals...
El 1997 es va aprovar un decret sobre construcció que deia
que els tècnics, enginyers i arquitectes, per continuar por-
tant la prevenció de riscos laborals, que fins aquella data
era inherent (el tècnic era el director d’obra i alhora signava
i era el prevencionista), s’havia de tenir una formació espe-
cífica. Concretament, s’havia d’acreditar una formació es-
pecífica de 100 hores. S’especificava que s’havia de fer un
curs de 100 hores i a Catalunya, a més, s’especificava que
havia de tenir una llarga experiència. I com que els requisits
per acreditar aquesta experiència eren molt restrictius,
pràcticament ningú no podia validar-los a Catalunya. Així
doncs, el col·legi va organitzar el primer curs de tècnic de
nivell intermedi, que era de 300 hores. Això era l’any 1998
i el 1999 va sortir la primera promoció. Per tant, aquest any
celebrem el 20è aniversari de la primera promoció de tèc-
nics de prevenció de riscos laborals (PRL), organitzat pel
Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials
de Girona. I cal dir que al llarg dels deu primers anys van
sortir prop d’un miler de tècnics de prevenció de riscos la-
borals.

I decidiu crear els Premis PRL?
Així és. Fa 10 anys, el 2009, vam decidir incentivar empre-
ses gironines que aposten per la prevenció de riscos labo-
rals amb la creació dels Premis PRL. Les empreses que

opten al premi reben els membres que pertanyen a la Co-
missió de PRL, que fan  una auditoria de tota l’empresa en
el que és relatiu a la prevenció de riscos. En aquesta audi-
toria s’hi inspecciona tot: des del vessant burocràtic fins al
tècnic, per tal d’observar si les instal·lacions compleixen
els estàndards que toquen. Es valora que la direcció estigui
integrada en la prevenció, que hi hagi un equip de preven-
cionistes, que els treballadors també participin, etc. Només
una obté el premi i nosaltres només donem el nom de l’em-
presa guanyadora, mai no fem públics els resultats de l’au-
ditoria. Aquest any el premi ha recaigut a l’empresa Bassols
Energia SA, i en anteriors edicions ha estat concedit a les
empreses Kmec, d’Aiguaviva; Weener Plastic Ibérica, de Ma-
çanet de la Selva; l’enginyer Joaquim Bordoy de Construc-
cions Rubau, de Girona; Vidreres Llet (ATO), de Vidreres;
Zoetis Spain, de la Vall de Bianya; Girona Fruits SCCL, de
Bordils; Francisco Oller SA, de Cassà de la Selva; Dinox, de
Cornellà de Terri, i Cafès Cornellà, de Fornells de la Selva.

L’any passat també vau crear un premi dirigit a una per-
sona física que s’hagi destacat en el camp de la PRL...
Volíem premiar també els enginyers que per la seva feina,
vàlua i currículum hagin tingut un paper important en el
camp de la prevenció de riscos laborals. El premi, que es
concedeix amb la col·laboració de MUPITI (mútua de previ-
sió social de pèrits i enginyers tècnics industrials), es va
concedir l’any passat per primera vegada. En aquella ocasió
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es va concedir a Jaume Ferrer, un enginyer tècnic industrial
vinculat, com a tècnic a la PRL, a la companyia Endesa. I
aquest any el guardó ha recaigut en la persona de Lluís
Serra, enginyer tècnic industrial, tècnic superior en preven-
ció de riscos laborals en les especialitats de seguretat, hi-
giene en el treball, ergonomia i psicosociologia, i que ha
desenvolupat la seva trajectòria professional en el camp de
la PRL, fonamentalment en l’àmbit públic.

Ara no s’entén una empresa que no s’involucri plena-
ment en la prevenció de riscos laborals?
Jo sempre dic que el tema de la prevenció de riscos laborals
només surt als mitjans de comunicació quan hi ha un acci-
dent. Si hi ha un accident mortal tens una portada al diari i
si les coses es fan bé, no surts enlloc. I la idea justament
és aquesta: concedir uns premis pel fet de realitzar una
bona pràctica, obtenir un ressò mediàtic i la recompensa
per fer bé o molt bé aquestes feines. La conscienciació de
les empreses en l’actualitat és molt gran en aquest camp.
Un dia un empresari que venia a recollir el premi, després
de pràcticament dos anys sense haver patit cap accident
laboral, ens va explicar que la darrera setmana havien tingut
un accident. Una de les treballadores de l’oficina, embaras-
sada, al moment d’aixecar-se de la cadira es va donar un
cop amb la cantonada de la taula i es va fer un cop a la
cama. Sí, va ser un accident. Però el més positiu de tot és
que es presta importància a un accident d’aquest tipus (que
ens pot passar a tots), i es té en compte. Això és important
i ho hem de valorar molt. 

Quan pensem en accident laboral només es pensa en
l’operari en una indústria...
Quan parlem d’accident laboral ens referim a tot tipus d’em-

presa, i sí que és cert que moltes vegades només es pensa
en grans indústries i mai en el que pot passar en un despatx
d’administració. Per exemple, en una oficina si es vol agafar
una carpeta d’un armari mai s’ha de pujar sobre una cadira
i sempre s’ha d’utilitzar una escala; o la pantalla de l’ordi-
nador que estigui a una altura correcta, la il·luminació de
la sala... Tot és prevenció de riscos laborals, i no només
aquell treballador que posa la mà sota una màquina en una
indústria. Al final volem posar l’èmfasi en el fet que tot el
que és prevenció de riscos laborals hauria de començar a
ensenyar-se a l’escola i també a casa, i saber que per can-
viar una bombeta un no ha de pujar a sobre d’una cadira,
ni agafar l’olla calenta sense cap protecció perquè et cre-
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maràs... coses òbvies que farien que el nostre cervell ja
anés processant, de ben petits, que determinats compor-
taments no són correctes. Perquè quan veus un operari en
una obra sense cordar i l’avises, ell ja sap que s’hauria de
cordar perquè caure és un moment, però no es té interio-
ritzat. Si abans entràvem en un cotxe i no ens cordàvem els
cinturons de seguretat i ara sí que ho fem és perquè ho
tenim interioritzat. I aquesta és la idea.

Com està reglamentat a les empreses la prevenció de
riscos laborals?
Tothom està obligat a complir la reglamentació i a tenir una
persona que se n’ocupi. Ara segons els riscos que té l’em-
presa ho pot assumir el mateix empresari, com passa en
una botiga. Però en empreses amb un cert alt grau de risc
es necessita que disposin d’un tècnic o un servei de pre-
venció propi o aliè que gestioni la prevenció de riscos.

L’empresariat està conscienciat amb la prevenció de
riscos laborals?
En línies generals sí. També t’haig de dir que fa 20 anys tot
era diferent, no es veia igual que en l’actualitat. Les multes
i el poder coercitiu de les inspeccions han ajudat a cons-
cienciar, però sobretot la feina dels tècnics del Centre de
Seguretat de la Generalitat, amb  tasques d’informació i for-
mació a l’empresari, han col·laborat molt en la millora. Pel
que fa a Girona t’haig de dir que en aquests 10 anys ator-
gant els Premis PRL també hem ajudat a donar prestigi a
aquelles empreses que tenen cura de la prevenció. Al final,
una empresa que té cura en la prevenció de riscos laborals
el primer que trobarà són més beneficis. Com menys acci-
dents, menys baixes laborals i per tant menys costos. A
més, els treballadors se senten cuidats per l’empresa i per
tant això influeix en la seva productivitat. Si a part tens un
reconeixement d’aquest tipus, no deixa de ser un valor afe-
git per a l’empresa, que ets més sostenible, competitiu, i
millora imatge, que en si té un valor. Hi ha una empresa gi-
ronina que pacta amb els treballadors que si en un any no
hi ha accidents, l’empresa donarà una quantitat per a una
acció social a la comarca. Tot el col·lectiu de treballadors
és conscient que el que ells fan reverteix al seu territori. La
prevenció de riscos laborals en una empresa, al final, aporta
beneficis globals.

102-120.qxd_Maquetación 1  26/11/19  16:03  Página 114



Primavera a l’hemisferi sud
Arriba la primavera austral i és el moment adequat per apropar-se 
al gran mite de la fi del món: la Patagònia. Muntanyes, glaceres, 
boscos, rius, volcans i illes, tot desbordant d’una varietat de 
fauna... Tots junts, atapeïts entre el Pacífic i la Cordillera i 
separats del continent antàrtic pel llegendari cap d’Hornos... Olor 
de sal i històries de mariners. En aquesta època, tot just acabat el 
dur hivern austral, se’ns presenta la possibilitat de recórrer els 
seus camins boscosos, gaudir de la sorra de les seves illes o 
admirar les muntanyes més esveltes i belles: les torres del Paine 
i el massís del Fitz Roy, orgulloses agulles de granit envoltades 
de glaceres. Podrem passar per ciutats i pobles, alguns amb trets 
nítidament criolls com Valdivia i altres de records més llunyans i 
durs com Puerto Montt. I també podrem observar les balenes 
com a part de la fantàstica reserva de vida natural a la península 
Valdés i contrastar-ho amb la gran ciutat de Buenos Aires...

Patagònia
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El nou vaixell de la companyia Norwegian Cruise Line (NCL)
Encore va salpar per primer cop el passat 31 d’octubre del
port de Bremerhaven (Alemanya) amb una primera escala
a Southampton (Anglaterra) abans d’arribar a la destinació
de Nova York, on va ser presentat al mercat americà. Des-
prés d’aquestes presentacions l’Encore navegarà fins a
Miami, on cada diumenge realitzarà itineraris de set dies
pel Carib oriental a partir del 17 de novembre.

Jordi Aparicio
edicio@gidona.com
www.gidona.cat
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Amb aproximadament 334 metres d’eslora, 167.800 tones
brutes i una capacitat per a 4.000 passatgers, el Norwegian
Encore ve a complementar la classe Breakaway-Plus, la de
més èxit en la història d’aquesta companyia de creuers i
que es caracteritza per les seves nombroses i innovadores
opcions gastronòmiques, un dels punts forts i exclusius de
NCL, i també per les activitats d’entreteniment i d’oci a bord
en consonància amb el que esperen els creueristes d’a-
questa companyia, que es consolida com a marca líder al
mercat.

A imatge i semblança del seu germà Bliss, el Norwegian En-
core ofereix atraccions exclusives que el situen en un nivell
superior a aquest tipus de creuers, com ara la pista de car-
reres de karts més gran del món a alta mar amb 335 m2 i 4
revolts d’alta velocitat, que s’estenen 4 metres quadrats
sobre el perfil del vaixell. Destaca, tanmateix, el laser tag
més gran del món en un vaixell, amb 3.000 m2 i elements
de realitat augmentada. I tot sense oblidar-nos de l’auditori
Gallaxy Pavillon, que amb més de 3.000 m2 és la seu de
grans musicals i obres de teatre.
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Alta gastronomia i aposta per la
sostenibilitat

Les xifres del nou Norwegian Encore no deixen de sorpren-
dre. Per donar servei als 4.000 passatgers, el nou vaixell
almirall de NCL compta amb una tripulació de més de 1.700
persones i fins a 29 opcions gastronòmiques diferents
i d’alta qualitat perquè els passatgers sempre tinguin
coses noves a tastar i a experimentar. Destaca, en aquest
sentit, el magnífic restaurant italià Onda by Scarpetta;
el Q Texas Smokehouse, amb música en directe a ritme
de country-rock; el japonès Teppanyaki, amb el típic show
dels xefs que cuinen al davant del client, o l’Ocean Blue,
amb propostes marineres de cuina internacional. A banda
dels restaurants especialitzats, l’Encore ofereix al Garden
Cafe un bufet lliure de qualitat amb diferents especialitats
de cuina mundial i que, com els altres quatre restaurants
del vaixell, és totalment de franc amb horaris molt amplis
per dinar o sopar.
Bars especialitzats que aporten qualitat per les grans mar-
ques que atresoren de vins, whiskies, cerveses o còctels
complementen una oferta única, exclusiva i fins i tot glamu-
rosa que fan que l’experiència de l’Encore sigui encarta més
elevada.

I pel que fa a espectacles, destaca el KInky Boots, el musical
guanyador del Premi Tony juntament amb altres especta-
cles guardonats, com The Choir of Man, Happy Hour Prohi-
bition: The Musical i Cavern Club, on els fans dels Beatles
podran gaudir en directe d’un tribut al grup de Liverpool.

Paral·lelament, NCL fa un pas més cap a la sostenibilitat:
el Norwegian Encore és el primer vaixell de la compa-
nyia que no té ampolles de plàstic a bord. Més encara,

a partir de l’1 de gener del 2020 NCL serà la primera línia
mundial de creuers que eliminarà les ampolles de plàstic a
tota la seva flota, un esforç significatiu per proporcionar als
seus hostes opcions més sostenibles en alta mar. A part,
Harry Sommer, president de NCL, afirma que la compa-
nyia analitza constantment les possibilitats de reducció de
combustible i cada any es plantegen cinc objectius clars
respecte a la sostenibilitat.

Una aposta per la cultura

La selecció de l’artista català Arranz-Bravo per a la de-
coració del casc del Norwegian Encore és una mostra
de l’aposta de NCL per l’art, i al seu vaixell Bliss es pot ob-
servar gràcies a la seva magnífica i multimilionària col·lecció
que a l’Encore també gaudeix de molt protagonisme. A més
–i donant continuïtat als icònics dissenys dels diferents vai-
xells de la companyia–, s’ha optat per l’artista Arranz-Bravo
per complementar les acolorides destinacions del Carib. Re-
conegut pel seu enfocament enginyós i humanístic, el tre-
ball d’aquest artista català s’exhibeix per tot el món, i alguns
el titllen de futurista. La reputació d’Arranz-Bravo li ve pre-
cedida pels seus premis i guardons, sense oblidar que va
ser un dels tres artistes escollits per representar els Jocs
Olímpics de Barcelona del 1992. Segons Andy Stuart, CEO
de Norwegian Cruise Line, el disseny d’aquest artista
és un complement perfecte per a la col·lecció d’obres
d’art dels cascs de la nostra flota.

Rutes del Norwegian Encore

A banda dels creuers de set dies pel Carib oriental des
de la seva base de Miami a partir del 24 de novembre, el
Norwegian Encore farà itineraris a les illes Bermudes, el

102-120.qxd_Maquetación 1  26/11/19  16:03  Página 118



102-120.qxd_Maquetación 1  26/11/19  16:03  Página 119



120 | viatges > GiDONA|desembre 2019

Canadà i Nova Anglaterra des de Nova York a partir de
l’abril del 2020, i a més, a partir del 2021 farà el seu debut
a la costa oest dels Estats Units i navegarà a Alaska des
de la base de Seattle.

En l’actualitat, Norwegian Cruise Lines compta amb tres
marques: Norwegian, Oceania i Regent Seven Seas,
sigui de classe estàndard/superior, prèmium o ultra-
prèmium. En el cas de Norwegian, se situa en el podi
més alt de les companyies estàndard, amb una decora-
ció diferent, els acabats, les 29 opcions gastronòmiques
que ofereix i les grans activitats a bord. Però tot això, se-
gons indica Harry Sommer, president de la companyia, no
tindria cap valor si no s’hi sumés un excel·lent servei al
client, dins i fora del vaixell. I prova d’això és el seu lideratge
en el sentit que els creueristes repeteixen en la mateixa
companyia. 
NCL es caracteritza per l’eslògan “Feel free”, que simbo-
litza estar lliure d’horaris, de la vestimenta –que no cal que
sigui d’etiqueta a l’hora del sopar– i per tenir inclosos molts
paquets que en altres companyies serien de pagament. A
més, el Norwegian Encore, per tal de millorar aquesta fle-
xibilitat i llibertat de la clientela, ha creat el programa “Free
at sea”, que per 99 euros permet als creueristes persona-
litzar les seves vacances i els ofereix un upgrade que pot
incloure begudes prèmium, restaurants d’especialitats, con-
nexió wifi, crèdit de 50 euros per a excursions per la cabina
i el port, i l’opció Friends&Family, que possibilita que el ter-
cer i el quart passatger només paguin una taxa de creuer. 

Fotos: Laura Thiesbrummel
Per a més informació: www.ncl.com/es /es/
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El rebost de Nadal de

Caixa d’olis Castillo
de Canena (Jaén) 

Licors Quevall
(Llançà) 

Formatges de cabra de
pastor, Serrat Gros, Lo Pebrat i

Lo Cadinell

Tast horitzontal de la collita
d’arbequina

Licors artesanals d’herbes,
llimona, ratafia, taronja,

camamilla i
ginebra de Cap de Creus

Comté Plénitude

De Marcel Petite, de
36 mesos d’affinage lent al
Fort Saint Antoine, anomenat
comté d’exception, de llet
crua de vaca de pastura.

Una meravella!

Vi natural d’Alsàcia
Valentín Zusslin

Pinnot noir i riesling

Col•lecció
Ximénez-Spínola

Vi blanc sec varietal de
fermentació lenta, vinagre en
rama, Pedro Ximénez, brandi
Tres Mil Botellas i brandi Diez

Mil Botellas.

Formatgeria Serrat
Gros (Ossera) 

La Noucentista
FORMATGES I ESPECIALITATS DES DE 1934
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Panettones
artesanals italians

Chatka

Cipriani (Milà), La Torinese
(Torí) i Poli amb el cor de

grappa italiana

Autèntic cranc reial rus.
100 % pota en llauna i vidre i
60-40% pota i carn en llauna

Caviar rus 

Beluga i Oscietra i Imperial
Baerii en llaunes de 30 i 50

grams

Regals

Paneres, Gourmet Box i regals
gastronòmics personalitzats

by La Noucentista

Sobrassada

Sobrassada de Mallorca Xesc
Reina, de 6,4 kg.

Champagne Pierre
Mignon

Gold, Blanc de Blancs, Brut
Rosé, Grande Réserve Brut...

Formatge

Safates de formatges
preparades per emportar,

by La Noucentista

Torrons artesans

De la Pastisseria Can Xapa de
Bordils i de Xocolating

Bombó de foie

Bombó de foie amb cor de
pruna i acompanyament de
reducció de ratafia, pa de

xocolata i escates de sal, ela-
borat pel xef Nacho Baucells,
cap de cuina del Celler de

Can Roca.

M i gd i a ,  2 2  •  1 7 002  G i r o na  •  9 7 2  2 0 1  8 4 6

lanoucentistagirona@gmail.com

@lanoucentista
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Text i fotos : Jordi Aparicio i Jordi Perich
gidona@gidona.com
www.gidona.cat

No fa ni 4 mesos que el restaurant Si No Fos va obrir al cen-
tre de Girona, a la mateixa plaça Catalunya, i ja ha agafat una
velocitat de creuer. Segurament una les claus de l’èxit és, per
una banda, oferir una cuina de mercat, molt casual, amb pro-
ducte prèmium, un espai agradable, ben decorat i amb la cuina
a la vista dels clients, apte tant per fer un àpat convencional
com per tastar alguns dels seus plats, i per altra banda, les
ganes de tot el personal de fer gaudir la clientela en un format
de restaurant que algun modern podria qualificar de neota-
verna o gastrobar, però que en definitiva és una casa de men-
jars i on, per cert, es menja molt bé.

Els responsables de tot això són, per un costat, el propietari
del local, Xavi Manresa, alhora propietari de Porcus, una bo-
tiga delicatessen amb un dels millors productes i embotits, i
per l’altre, el xef Marc Ramos, que porta el dia a dia del res-
taurant, tria el seu equip i es responsabilitza de tot el que passa
al Si No Fos.

Fa molts anys que seguim aquest jove cuiner: va començar a
Els Tinars, va continuar al restaurant gastronòmic Sant Pere
del Bosc a Lloret de Mar i va fer un salt, també amb l’ex-xef
del Sant Pere del Bosc, al luxós Hotel Mercer del barri gòtic
de Barcelona per, finalment, aterrar en una de les grans
cases de Barcelona com és el Gresca, del cuiner Rafa

Peña. És aquí, fent de cap de cuina de Rafa Peña, on va créixer
i es va desenvolupar com a cuiner, tractant de manera
excel·lent el producte, recuperant velles receptes i oferint, en
un ambient distès, alta gastronomia. I als seus 28 anys arriba,
ara sí, com a xef del restaurant Si No Fos.

Sense ganes de complicar-se la vida, la petita cuina dona pel
que dona, i a més a la vista de tothom compra algun delsmi-
llors productes del mercat i els cuina de manera natural.
Està molt atent a les coccions i executa plats brillantment bé.
“A un producte bo no li cal massa remenament. Has d’intentar
tan sols no espatllar-lo”. I és que aquí trobem salmó Carpier,
pernil Joselito, llonganissa de Riera Ordeix, sobrassada
de Cal Rovira i espectaculars peces a la vista dins els ma-
duradors de carn de què disposa de la càrnia Lyo de Ma-
drid, una de les empreses més acreditades i de més alta
qualitat del sector. I sempre amb la brasa a punt, on acaben o
cuinen molts dels seus plats; i és d’agrair l’excel·lent sortida
de fums que, malgrat la cuina vista, fa que no hi hagi rastre
d’olors o fums.

Amb un tiquet mitjà d’entre 40 i 50 euros (no oblidem que aquí
tot el producte que ofereix és de la gamma més alta que
es pot trobar al mercat), presenta una carta molt atractiva
sense especificar els entrants o els plats principals. Perquè la

Si No Fos (Girona)
Qualitat a ritme de rock-and-roll
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Si No Fos
Plaça de Catalunya, 25, Girona - T. 972 009 333
www.sinofos.com

idea és compartir i que el client tingui la llibertat de decidir
què és el que vol, sense encaixonar-se en un primer, un segon
i postres. 

Fantàstiques les ostres a la Gresca (com m’agrada que se
citi l’autoria dels plats!), fetes com les fa el seu mestre, Rafa
Peña, simplement obertes a la brasa i que guarden tota la sa-
labror del mol·lusc. Bona morralla del port de Blanes, en què
sorprèn amb unes modestes cintes de les quals em vaig en-
amorar, i acompanyades d’una maionesa de mostassa. Bona
també l’ensalada de patata i coliflor amb encurtits o la
tèbia de bròquil (envinagrat) i panxeta acabada amb caca-
uets. Els clàssics musclos d’en Harry, tal com els feia el seu
ex-xef a Sant Pere del Bosc, amb la varietat meravellosa de
Bouchot. Majestuoses gambes de Blanes XXL, sense res
més, amb una cocció impecable com impecable també és l’es-
pectacular roger de 400 grams a la brasa i netejat davant del
client pel personal de sala. Detalls que m’agraden i que, mal-
grat estar en aquest nou concepte de restaurant a Girona, no
obliden. Ressalten plats com un gegant cep amb cansalada
Joselito a la brasa o el seu steak tàrtar acadèmic, que tot i
que no es fa davant del client, arriba al punt, tallat amb ganivet,
amb un gustós filet de vedella osonenca, sense que estigui
massa amanit i amb llicència de canviar la característica an-
xova per anguila fumada. L’àpat va acabar amb un gustós arròs
sec de colomí, madurat dues setmanes, fet amb un caldo
amb les carcasses de l’animalet i acabat al forn de brasa.

Recomano deixar gana per les postres i poder tastar el seu
cheesecake llaminer, i sobretot la seva torrija, més francesa
que espanyola, com si d’un pain perdu es tractés, fregida amb
mantega. Elegant i gens carregós, com es podria arribar a pen-
sar. 

Magnífic servei a sala d’un equip jove, professional i en-
tregat i excel·lents vins naturals molt poc coneguts; convé dei-
xar-se assessorar. Tot fa que l’experiència sigui total, que un
surti content i satisfet i sobretot que sàpiga que ha menjat al-
guns dels millors productes de qualitat que pot oferir el mercat.
I en Marc Ramos aquest material no només no l’espatlla, sinó
que l’alça a les més altes divinitats. Un sota, cavall i rei que ve
a emplenar una oferta que no existia a Girona, i sempre a ritme
de rock-and-roll.

Felicitats!
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L’Associació Catalana de Sommeliers (ACS) té com a objectiu
desenvolupar i promoure tant el reconeixement de la profes-
sió de sommelier com el coneixement dels vins i productes
gastronòmics de tot el món i principalment de Catalunya, així
com reforçar els vincles, l’amistat i la col·laboració entre els
professionals del món del vi. És per tot això que l’ACS orga-
nitza cada any el concurs Millor Sommelier de Catalunya.

El dilluns 18 de novembre es va celebrar el concurs del Millor
Sommelier de Catalunya 2019, que  organitza  l’Associació de
Sommelier (ACS). Es tracta d’un campionat que any rere any
és més exigent, més competitiu i que creix en importància pel
sector de la sommelieria.

A diferència de l’any passat, en aquesta edició únicament
onze aspirants van arribar a les semifinals. Van ser Audrey
Doré, Anna Casabona París, Andrés García Galera, Bernat Vi-
larrubla, Cristian Sánchez, Enrique Moreno, Jaime Abel Varón,
Joan Anton Colet Massanas, Jordi Palau Palau, Toni Albiol i
Yassin Boudibent.

El certamen es va portar a terme dins del marc del Fòrum
Gastronòmic de Barcelona, en què els participants es van en-
frontar a una extensa i exigent jornada d’exàmens com ara la
prova escrita de coneixements del món del vi i gastronomia;
el tast ràpid (tast a cegues de productes en diferents idiomes);
les habilitats de venda (explicació d’un vi segons el tipus de
client); la decantació, la presentació i el servei de vi, i la iden-
tificació d’errors en una carta de vins, i finalment la presa de
comanda i el maridatge d’un menú gastronòmic.

Totes les proves es van desenvolupar sota l’estricta supervisió
de membres de l’ACS: Anna Vicens, presidenta de l’AC Som-
meliers; Natàlia Roig, vicepresidenta per Girona; Victòria
Ibáñez, vicepresidenta per Barcelona; Jordi Martínez, vice-
president per Lleida, i José Roldán, secretari tècnic. 

El jurat que va avaluar els concursants estava format per la pre-
sidenta de l’AC Sommeliers i alguns sommeliers com ara Sergi
Figueras, Josep Pelegrín i altres de reconeguts professional-
ment per la seva trajectòria i experiència dins del sector.

Jaime Abel Varón
Sommelier

sommelier_jaime_abel   Jaime Abel Varón

Fotografies: Jordi Perich - gidona@gidona.com

Millor Sommelier de Catalunya
2019
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El concurs va coincidir amb la celebració de la Nit dels Som-
meliers, que també organitza l’Associació Catalana de Som-
meliers (ACS), en què es va fer un reconeixement a la tasca
desenvolupada pels professionals, els cellers i les iniciatives
capdavanteres en el món del vi.

Aquest any el sopar es va celebrar en un emblemàtic edifici
de la ciutat de Barcelona, l’Hotel Casa Fuster (1908-1911),
de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner.

Abans del sopar de gala, els convidats van poder gaudir d’un
showroom de vins de les denominacions d’origen de la pro-
víncia de Barcelona, així com de diferents elaboracions d’ar-
reu del territori.

Després es va dur a terme el sopar a la Sala Montaner, amb
un menú gastronòmic dissenyat pel xef Marc Ribas, que dar-
rerament ha inaugurat el seu restaurant Panot a la primera
planta de l’edifici. El concepte de la seva gastronomia està
basat en una cuina burgesa tradicional catalana, inspirada en
l’època modernista.

En finalitzar el sopar, es va fer públic el nom del Millor Som-
melier 2019, així com les posicions dels altres finalistes.

El primer lloc va ser per a l’Audrey Doré, representant de la
província de Girona (cap de sommeliers del Celler de Can

Roca i professora al CETT - UB de formació i recerca en hote-
leria, turisme i gastronomia), que en les semifinals, a més de
superar amb escreix totes les proves a les quals es va enfron-
tar, va aconseguir captivar l’atenció de tots els espectadors.

Amb aquesta senzillesa i elegància que la identifica, Audrey
va oferir un acurat espectacle en què va demostrar les seves
habilitats en protocol de servei, coneixements gastronòmics i
encerts en diversos productes exposats en un tast a cegues.

Des de la província de Tarragona i repetint per segon any con-
secutiu, la segona posició va ser per a l’Anna Casabona
París, sommelier i delegada comercial al Celler de Capçanes,
celler de la DO Montsant.

I el tercer premi de la nit va ser per a en Joan Anton Colet
Massana, sommelier del restaurant El Cigró d’Or, de Vila-
franca del Penedès, en representació de la província de Bar-
celona.

Enhorabona als guanyadors i a tots els participants!
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Text i fotos : Jordi Aparicio i Jordi Perich
gidona@gidona.com
www.gidona.cat

El 2020 els Banys de s’Agaró compliran 100 anys d’e-
xistència en un marc idíl·lic i que ha donat glamur, bon gust
i luxe en aquest paratge únic de la Costa Brava propietat
de la família Ensesa i que es va completar uns anys més
tard amb la construcció de La Gavina, un dels pilars de
luxe de la Costa Brava.

Justament per commemorar aquest centenari i fruit de la
demanda dels clients de La Taverna del Mar, aquest any
la temporada d’aquest emblemàtic restaurant s’amplia
fins al 22 de desembre gràcies a la persistència del seu
director, Alberto de Pau, juntament amb tot l’equip de
cuina, capitanejat per Romain Fornell, assessor gastro-
nòmic de tot el complex, i del xef de La Taverna, Lluís
Planas, un vell conegut de la gastronomia de la Costa Brava
que aporta el receptari empordanès actualitzat. I per co-
mençar les celebracions del centenari, el xef Lluís Planas
ha creat una sèrie de menús d’empresa per les festes
nadalenques amb diferents elaboracions a preus molt
atractius, sabent on som, a partir de 35 euros i que es cul-
minen amb un dels plats que segurament donen sentit

a la gastronomia empordanesa, com és el magnífic po-
llastre amb llagosta. Una recepta totalment tradicional,
calcada de la que feia l’avi del xef els dies de festa, en què
se segella primer la llagosta, es fa un potent sofregit de
ceba, all i molt poca tomata, i s’hi aboca el pollastre prèvia-
ment rossejat, el caldo i la preceptiva picada. Meravellosa
execució i que segurament es convertirà en must d’aquest
emblemàtic restaurant de s’Agaró.

Després del pas de la Mercè Pellicer per La Taverna del Mar,
la família Ensesa, juntament amb el director, Alberto
de Pau, va voler donar un tomb a la proposta gastronò-
mica de tot el complex de La Gavina i per aquest motiu va
contractar Romain Fornell, empresari d’èxit amb dife-
rents restaurants a Barcelona i que llueix l’estrella Mic-
helin al Restaurant Caelis, per assessorar tots els espais
gastronòmics de La Gavina, incloent-hi, per tant, La Taverna
del Mar. Amb un pes pesant a La Gavina com és el xef
José Pulido, ara fa 3 anys es va contractar un cuiner
amb un llarg recorregut a restaurants de l’Empordà,
Lluís Planas.

La Taverna del Mar
(s’Agaró)
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Els pares d’en Lluís eren els propietaris del restaurant La
Menta de Palamós i allà es va iniciar al món de la cuina.
Després de la jubilació dels pares, el xef va passar pel Ca-
samar i per la Malcontenta, ambdós responsables del xef
estrellat Quim Casellas, per finalment aterrar al fantàstic
restaurant de Romanyà, Can Roquet, on es va estar 3 anys
compartint les tasques de xef amb el propietari amb Donald
de Ridder. És aquí on ara fa 3 anys la família Ensesa, amb
el vistiplau de Romain Fornell, el va fitxar perquè es fes càr-
rec de La Taverna del Mar.

Amb la complicitat de José Pulido i sota la supervisió de
Romain Fornell, Lluís Planas ha canviat la carta, ha creat
diferents menús executius i juga cada cop més amb dife-
rents suggeriments segons el producte de temporada, en
què mai falten mars i muntanya empordanesos i que ara,
en temporada de bolets, es fan més evidents que mai.
Amb plats suculents com les sepiones amb rossinyols,
els rovellons amb salsitxes i botifarra negra, el fantàs-
tic calamar amb trompetes de la mort, delicat i elegant
plat, o el meravellós cep amb carpaccio de gambes i oli
de pinyons amb una perfecta textura i execució. Queda
clar que estem a l’Empordà? I és aquesta aposta per allar-
gar la temporada fins al 22 de desembre que fa que pu-
guem gaudir de plats de bolets, de garoines i de grans
rostits que evoquen la Costa Brava pel seu component
de mar i muntanya. 

Planas incorpora entrants com ara el creatiu tàrtar de to-
mata, amanit com un steak tàrtar però canviant la carn per
la tomata, o la llaminera coca de burrata, hummus d’al-
bergínia, anxova i tomates semiseques. Les ostres Joel
Dupuch n. 3, marca de Romain Fornell, les presenten al
natural, amb aigua de cogombre i algues o amb ponzu amb
caviar de truita de riu, o les gegants i gustoses navalles
subtilment amanides. I sobretot destaca la seva carta d’ar-
rossos, fantàstic el de bolets, salsitxes i sèpia, i la seva
carta de mariscs on mai falten espardenyes, gambes, es-
camarlans i llamàntols i llagostes, sempre frescos, com
marca la tradició marinera de La Taverna del Mar.

Bona carta de postres, de la qual sobresurt el seu ja famós
cheesecake amb mango, obra de Romain Fornell, i el sen-
sual brownie de xocolata amb fruits vermells. I tot amb un
excel·lent servei de sala, comandat per Jaume Solé, ex-
traordinari sommelier, que interpreta a la perfecció la cuina
de Lluís Planas davant de la clientela.

Tot fa que La Taverna del Mar, des del meravellós edifici que
està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local i la seva
fantàstica decoració marinera, passant per l’indret, a s’A-
garó, a primeríssima línia del mar i fins a arribar a la nova
proposta gastronòmica, torni a ser el que va ser fa molts
anys, i des de la incorporació de Planas a l’staff ha agafat
una alta velocitat de creuer. Un indret per gaudir en tots els
sentits.

La Taverna del Mar
Els Banys de s’Agaró - Tel. 972 821 669
www.latavernadelmar.cat
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Text i fotos : Jordi Aparicio i Jordi Perich
gidona@gidona.com
www.gidona.cat

Fa 6 anys que vas agafar les regnes d’Es Portal.
El 4 de desembre va fer sis anys, i vam triar aquesta data
perquè coincideix amb la data de quan vam començar la
relació amb la Susanna (és el mateix dia, però no el mateix
any), la meva dona. Ha anat tot molt de pressa però estem
molt contents. Tenim molt ben posicionat Es Portal i l’esforç
i la duresa que comporta tenir obert un establiment com el
nostre compensa perquè som vius i ens hem fet un lloc en
el panorama gastronòmic.

Vas deixar el teu poble, Torroella de Montgrí, per venir
a la veïna Pals...
A Torroella teníem El Portal de Mar, on vam estar set anys,
però tenia limitacions pel salt gastronòmic que volíem fer.
La decisió de marxar del meu poble no va ser fàcil. A Pals
se’ns va presentar una oportunitat que complia el que ens
calia per evolucionar i vam triar Es Portal. I tot amb la difi-
cultat afegida que nosaltres érem restauradors i aquí ens
havíem de fer també hotelers, en tenir nou habitacions, i
vam haver d’aprendre a gestionar un restaurant amb habi-
tacions. El resultat ha estat molt positiu.

Buscaves evolucionar com a cuiner, fidel a les teves ar-
rels empordaneses?
Podem dir que vaig deixar l’institut per passar a anar a la
universitat i sabíem que ens havíem de graduar gastronò-
micament parlant. Volíem arribar a un públic més gran, a
accedir a productes de més alt nivell i a tenir, en definitiva,
més llibertat en la creació de plats i que els clients t’ho
compressin. I és el que fem a Es Portal: bon producte, trac-
tat sense emmascarament i actualitzant la cuina emporda-
nesa. Evoluciones amb nous coneixements, per la teva
mateixa clientela que et demana més, per l’entorn... Al final
evoluciones perquè et sents valent d’anar a més, estàs més
motivat i perds la por. I estic molt content del creixement
que hem tingut perquè s’ha consolidat la nostra proposta,
amb la mentalitat de ser un hotel i restaurant obert tot l’any.

Obrir tot l’any com a sinònim de qualitat?
Per descomptat. I mira que els esforços són molt grans per-
què ineludiblement estem associats al clima de l’Empordà.
Pensa que el fet d’ajuntar-nos amb d’altres restaurants de
la zona, de manera privada, que tenen la mateixa filosofia

Joan Carles Sànchez
Xef Es Portal Hotel Gastronòmic 
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que nosaltres, en un col·lectiu que es diu Quermany Gas-
tronòmic, i que tots en major o menor mesura estem oberts
tot l’any, és per donar aquest distintiu de qualitat. 

Però cal fer una reflexió de tots els agents del món gastro-
nòmic de quin tipus d’establiment volem. S’han de fer dis-
tincions de tipus d’establiments, i això s’ha de fer des de
l’administració, perquè si no ho fa, la gent no pot saber si
som de més o de menys qualitat. Precisament, un objectiu
justament d’aquest col·lectiu d’amics restauradors que hem
creat i on som el Sa Punta, el Sol Blanc, el Vicus, la Pahissa
del Mas, la Calèndula i Es Portal és donar a conèixer res-
taurants que cuiden el client, de qualitat, del territori i que
estem oberts tot l’any o una gran part de l’any.

Proposes diferenciar restaurants per les propostes que
ofereix cadascun?
De fet, tots estem diferenciats i quan veus el cartell de la
Guia Michelin a la porta del nostre restaurant o d’Hotel Gas-
tronòmic, pel qual has hagut de passar una sèrie d’audito-
ries, ja saps on estàs. Però s’hauria de fer un pas endavant
i és aquí on l’Administració se n’hauria de cuidar fent una o

diverses marques gastronòmiques. Que si vas a Pals sàpi-
gues quin tipus d’establiments tens oberts i el client ja sà-
piga què es pot trobar a cadascun. 
S’ha de posar en valor el que fem, i així com els hotels tenim
una categoria de 3, 4 o 5 estrelles, s’hauria de poder tenir,
des de l’Administració pública, una qualificació similar pels
restaurants. Perquè no tots fem el mateix i aquest paper
que hauria de dominar l’Administració el dominen guies gas-
tronòmiques privades, unes més serioses que unes altres,
el TripAdvisor o periodistes gastronòmics. 

Crec que s’ha d’apostar fermament per diferenciar les qua-
litats dels restaurants. No és el mateix un restaurant on es
cuina producte fresc i del territori que uns altres on se ser-

veix menjar de cinquena gamma o que aposta pel fast food.
I que consti que poden ser propostes dignes però cal dife-
renciar-les, perquè la gastronomia és un sector on hi ha
massa nouvinguts que sense ser cuiners ni haver gestionat
mai un restaurant s’envalenteixen a obrir un negoci d’hos-
taleria sense cap mena de formació. I això col·lapsa el mer-
cat i fa que la gent no sàpiga què hi ha al darrere de cada
establiment. A Es Portal, per mostrar el cartell que tenim
de 4 estrelles, he hagut de passar una pila d’auditories, in-
formes i visites. Si no, no el podria tenir. I això mateix hauria
de passar en el camp de la restauració. 

“Crec que s’ha
d’apostar fermament
per diferenciar les
qualitats dels
restaurants.”
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Creus que s’hauria de regular per llei la qualitat dels
restaurants?
Si volem apostar pel turisme, fent incidència en el turisme
de qualitat del qual tots els polítics s’emplenen la boca,
aquest és l’únic camí per indicar a un turista anglès, finlan-
dès o francès que de la mateixa manera que optarà per un
hotel de qualitat de determinades estrelles, hauria de poder
optar per un restaurant amb determinades forquilles, per
posar un exemple. No tots som iguals i cal que el govern
que sigui aposti per fer clarificar el sector. Les associacions
no ho poden fer tot i sobretot el que haurien de fer és de
lobby del sector davant les administracions públiques. Per-
què això ens beneficia a tots i sobretot als que apostem per
la qualitat. 

Ets vicepresident del col·lectiu Cuina de l’Empordanet,
un dels més antics i que millor funcionen del país.
Creus que compleix aquest paper?
Si bé crec que s’ha fet un canvi generacional molt positiu,
no hem fet encara el canvi d’allò que es defensava abans i
del que es defensa ara. Cuina de l’Empordanet defensa ter-
ritori i cuina i és possible que dins el col·lectiu hi hagi alguns
establiments que no estiguin en la mateixa sintonia. Però
malgrat tot, i malgrat que els canvis en global són necessa-
ris, a l’últim Fòrum Gastronòmic de Girona, per exemple, la
Cuina de l’Empordanet va liderar l’oferta gastronòmica per
la importància que té i per la gran qualitat dels restaurants
i cuiners que hi participen. I això té un valor molt gran. Però
com a tot arreu calen canvis i cal regular el nostre sector, i
l’associació pot ser important per liderar-ho a escala de
país. 

La gastronomia i els cuiners esteu de moda, tothom en
parla. Però això és bo pel vostre sector?
Clar que és bo! És molt positiu perquè al final volem que la
gent empleni els nostres establiments i que ens puguem
guanyar la vida fent el que ens agrada. Però aquesta moda
també té aspectes negatius. El programa més vist a la tele-

visió espanyola és el Master chef celebrities. I això què
aporta a la gastronomia? Què aporta a la gastronomia que
vagis a restaurants on el xef no hi és mai perquè està de
congressos o participant en programes de televisió? Què
ajuda que en un dels programes més vistos a Catalunya,
Joc de cartes, els diferents restauradors es tirin els plats
pel cap i mirin si està o no està brut l’extractor de fum? Què
aporta en Chicote? No aporta absolutament res. El que és
important i que la gent no coneix és que un català ha gua-
nyat el Boccuse d’Or i que l’Albert Boronat, el xef del res-
taurant L’Ambassade de Llívia, representarà Espanya i
portarà l’excel·lència gastronòmica per Europa. Eh que no
ho sabran? Però sí que sabran qui és en Jordi Cruz. La línia
és molt fina.

L’arròs és la marca d’Es Portal. Et molesta que sigui el
protagonista de la carta i postergui altres plats que
tens a la carta?
La Susanna, la meva dona, sempre em diu que potser em
complico molt creant plats nous a la carta quan l’arròs és
el plat més demanat i més desitjat a Es Portal. Potser el
que hauríem de començar a fer és perdre la por i muntar
una carta en què gastronòmicament l’arròs sigui el gran
protagonista. Per què no? 
Sí que és cert que tenim plats que poden ser molt interes-
sants a la carta, que invertim moltes hores per donar la
volta al receptari empordanès. Però si t’haig de ser sincer,
jo, si vingués a Es Portal voldria menjar arròs. Perquè el
meu arròs a la cassola no el trobo enlloc on el sofregit és
una de les bases. Estem a terra d’arrossos i jo estic feliç
que els clients em demanin molt d’arròs perquè al final qui
mana és la nostra clientela. 

Però pensa també en el que organitzem conjuntament amb
els companys de Quermany Gastronòmic, diferents campa-
nyes gastronòmiques dedicades a determinats productes
com ara l’angula del Ter, la tòfona, el foie-gras o el calamar
de potera, que tot just ara ha acabat. Aquest ventall de pro-
ductes de qualitat també obre la ment al client, obre un uni-
vers nou fora de l’arròs i fa que vingui potser un altre tipus
de clientela més gastronòmica.
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En aquestes festes en les quals ens reunim a taula amb
família i amics, l’estrella de la nit és, sens dubte, la taula
de Nadal; és la taula més especial de l’any, i per tant, es
mereix tota la nostra atenció i cura. Ens podem permetre
llicències que en altres taules formals serien inviables.
Estem a casa nostra, i com a amfitrions, és el moment de
sorprendre i convertir aquesta taula en la nostra millor
creació.

Hem de tenir molt present i respectar l’espai del qual dis-
posem, i seguir aquesta màxima: menys és més. No hem
d’oblidar que és l’espai on romandrem i on passarem una
llarga vetllada. 

• La taula ha de tenir el nombre just de cadires i, si pot
ser, totes iguals. Si posem una taula llarga, cal evitar que
es vegin les potes.

• El mantell ha de cobrir totalment fins a terra i pot tenir
motius nadalencs. El color més elegant és el blanc com-
binat amb el vermell.

• A l’hora de decorar la taula, cal tenir en compte que cap
dels materials ha de produir olor.

• Les espelmes creen un ambient màgic i perfecte. Cal
assegurar-se que aguantin durant tot el sopar. Han d’estar
en consonància amb la resta de materials. Per protegir el
mantell de les espelmes podem utilitzar peus de pissarra,
miralls, etc. Segons el protocol, mai podem encendre les
espelmes de dia. 

• Un toc modern a la taula: les noves tecnologies ens per-
meten decorar la taula amb petites espelmes amb bom-
betes led. 

• S’ha de tenir molt de compte de no repartir per la taula
materials molt petits i volàtils (tipus purpurina o plomes),
ja que poden acabar al plat del comensal.

• Es poden fer preciosos centres de taula jugant amb els
elements de la naturalesa: branques, suro, fulles seques,
etc. També es poden utilitzar materials reciclats que ja no
utilitzem. 

• És el moment de continuar amb les tradicions de la nos-
tra pròpia família: coberteries i cristalleries familiars i
complements que utilitzaven els nostres pares o avis.

• Un toc espectacular i molt proper és marcar els espais
amb una targeta marcadora, escrita a mà pels amfitrions
(o fins i tot pels nens de la casa). Cal ser creatius i deixar
que la nostra imaginació flueixi.

• És molt bonic sorprendre els convidats amb petits de-
talls. No cal gastar-se molts diners. Potser és millor un di-
buix dels nens o un bombó al costat de cada comensal,
que arriba més al cor que no els regals més costosos.

• Un altre gest perquè els convidats se sentin com a casa
és personalitzar els tovallons. Arribar a la taula i veure el
teu nom escrit és un detall meravellós.

• Fem que els nens se sentin importants en aquests
àpats: que beguin en vasos de vidre i no de plàstic, i men-
gin amb els mateixos plats que ho fan els adults.

• Convé donar un paper rellevant a les persones grans.
És el moment adequat per cedir la presidència o el lloc
d’honor als avis.

• Els amfitrions han de poder gaudir dels seus convidats
i de la conversa. Potser és millor asseure tots els nens
junts, al costat dels seus pares, depenent de l’edat.

La taula de Nadal

Lluís Coll Nicolau
Professor de Serveis en Restauració
Escola d’Hostaleria de Girona
www.professionalsdesala.com
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Escudella amb terrina de carn d’olla
i pilota
Preparem la carn d’olla en una terrina embolcallada amb una
fulla de col. Una manera creativa i gustosa de servir la carn
d’olla en què no falta la carn de la pilota, botifarra negra i tota
la carn que s’ha utilitzat per elaborar l’escudella. Ho donem
envasat al buit per ser escalfat al bany maria i donem el caldo
i els galets crus perquè s’acabi la cocció. Poses la terrina al
mig del plat i hi aboques el caldo amb els galets. Ja fa anys que
presentem així la nostra escudella i té molt d’èxit.

Faisà rostit i farcit
Aquest plat és la novetat d’aquest any a la carta i està funcio-
nant molt bé. És una peça desossada, tota sencera, per a dues
persones i embolicada amb panxeta ibèrica. Primer el rostim
fort i després en baixa temperatura perquè no quedi eixut, i
amb els ossos fem el fondo. A l’hora de regenerar-ho a casa
aconsellem al bany maria durant 20 minuts i finalitzar-ho amb
15 minuts de forn perquè quedi daurat, llavors la mateixa salsa
ja es va lligant. El farciment porta papada i foie-gras d’ànec.

Altres plats
La terrina de foie, una selecció de 7 formatges artesans,
el tàrtar de gamba, una ensaladilla amb un semitàrtar de
llobregant, l’amanida de perdiu escabetxada (com que és
un plat tebi, ja donem les indicacions de com escalfar la perdiu)
o el nostre roast beef amb salsa de mostassa i pinyons.
Fins i tot proposem el nostre famós steak tàrtar, en què tallem
la carn i en una bossa posem la resta d’ingredients: la mos-
tassa, l’oli, el picadillo, el rovell d’ou pasteuritzat, etc. I quan
arribes a casa, barreges tots els ingredients i el serveixes a
taula. D’altres anys (i que continuem fent per l’èxit que sempre

Per Nadal,
el Restaurant Sol Blanc
a casa
Aquest any el Restaurant Sol Blanc de Pals tanca el 24 i 25 de desembre i el seu
xef i propietari, Jordi Ribas, proposa diferents especialitats per emportar-se a casa
i gaudir de la qualitat a casa. Tot perfectament envasat al buit i llest per consumir
donant simplement un toc de forn o per ser escalfat en una cassola.
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han tingut) tenim el garrinet al forn, que el podem fer sencer
o per racions, i el xai lletó desossat.

Entrants i plats que, en definitiva, siguin molt fàcils d’empor-
tar-se a casa i quasi ja venen emplatats. I per als plats princi-
pals amb una mínima cocció al bany maria n’hi ha prou, perquè
tots venen envasats al buit, i alguns es fan amb un toc de forn.

Pel que fa a les postres, recomanem el tronc de Nadal (el
fem per a un mínim de 4 persones) i el xuixo, un clàssic de la
casa, que ja el donem totalment fet i fregit.

El menú de Cap d’Any per
emportar-se
Per Cap d’Any el Restaurant Sol Blanc té obert amb
servei de carta, però a més Jordi Ribas ha preparat un
menú especial per emportar-se. Es tracta d’una deliciosa
degustació amb uns entrants per picar: inclou un ca-
neló fred de ceps i gambes, la terrina de foie-gras,
l’ensaïmada amb sobrassada i formatge Botàs del
Molí de Ger, brioix amb roast beef amb salsa de
mostassa i pinyons, i l’ensaladilla amb semitàrtar de
llobregant. De segon proposem el faisà farcit i rostit,
i per postres, el xuixo. Tot aquest menú té un preu de
55 euros i els encàrrecs els admetem fins al 28 de de-
sembre; el dia 31 a la tarda es podran venir a buscar.

Per a més informació: www.restaurantsolblanc.com
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Enric Herce
Xef del Restaurant Aurum Hotel & Spa Cala del Pi
*****

La tradició professional culinària explica que va ser el gran
xef català Ignasi Domènech qui, inspirat en la recepta de
Rossini per farcir macarrons de foie-gras, va perfeccionar
fins a fer sublim la recepta clàssica dels canelons. És molt
probable que així fos, per la influència de la cuina francesa
en la formació de l’insigne cuiner manresà, que, recordem,
va ser segon del gran Escoffier. En tot cas, l’arribada dels
canelons a Catalunya sí que prové directament de les influ-
ències gastronòmiques italianes, sobretot a Barcelona, que
en aquest cas van ser complementades, magistralment, per
la cuina francesa per mitjà de la salsa beixamel. Així doncs,
aquest plat és un clar exemple de com la cuina tradicional
catalana va enriquir-se amb les aportacions exteriors fins
a convertir-se en la cuina moderna d’avui en dia. 

I si bé en un principi els canelons eren plat de restaurant
car, luxós, ben aviat es van estendre per les cuines domès-
tiques més humils, i es van fer, en poc temps, un dels nos-
tres plats més populars, tant que encara ho són avui en dia.
En general són un plat de dies de festa, sobretot de Nadal,
i de fet els de Sant Esteve són els canelons més tradicio-
nals, tot sovint preparats aprofitant les sobres, o més ben
dit els excedents, dels rostits festius del dinar de Nadal. La
recepta d’aquests canelons anomenats correntment com a
la catalana és substancialment diferent de les receptes ita-
lianes, on són farcits generalment de salsa bolonyesa o carn
picada i coberts amb salsa de tomàquet. També s’han fet i
es fan canelons de peix i o marisc, així com durant un temps
es van fer molt populars els d’espinacs, amb panses i piny-
ons o amb llagostins. 
La moda actual als restaurants és la dels canelons XL; grans

cilindres de pasta fresca, o de vegades pasta xinesa won-
ton, farcits amb diferents continguts, com els de melós o
cua de vedella, ànec confitat o no, i bolets. Impressionants
canelons coberts també de diferents salses, i complements
diversos que els fan un veritable capritx gastronòmic. Tot i
això, aquestes propostes més creatives no tenen el valor
sentimental de la recepta tradicional, aquella que tots re-
cordem com la que menjàvem de petits en dies especials,
i a la qual ens referim tot sovint com els canelons de l’àvia,
un recurs lingüístic que els cuiners fem servir per referir-
nos a aquells plats que formen part de la nostra tradició
cultural, aquella que ens fa ser com som. 

L'elaboració dels canelons és llarga i laboriosa, el que re-
presenta un gran inconvenient en qualsevol cuina: en les
domèstiques, on el temps per cuinar cada vegada és més
escàs, i en les professionals, on el personal és també cada
cop més reduït. La indústria alimentària ha aprofitat
aquesta circumstància per situar en el mercat nombroses
marques de canelons, unes millors que altres. També és un
plat d’aquells que la gent encarrega als restaurants o les
rostisseries per emportar-se a casa. En tot cas, a mi m'a-
grada cuinar-los a la meva cuina, sigui a casa, on fer els ca-
nelons es converteix en una mena de ritual en què participa
bona part de la família, o a la cuina del restaurant, on a
pesar que les quantitats es multipliquen, faig la mateixa re-
cepta tradicional, o de vegades em passo a la moda XL i
farceixo ostentosos cilindres de pasta fresca, o fines creps,
d’allò que em sembla més saborós, com aquests de pollas-
tre amb gambes que us presento a continuació; un mar i
muntanya rodó, mai millor expressat. 

Canelons a la Rossini
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Elaboració
Netegeu i desosseu el pollastre deixant les ales senceres. Talleu els pits
i les cuixes en octaus, salpebreu-les i reserveu-les. Poseu tots els ossos
i les ales en una olla amb la pastanaga, un porro i una ceba (tot net, pelat
i tallat a trossos grans) i cobriu-ho tot amb aigua freda. Poseu-hi una mica
de sal i feu-ho bullir lentament uns 45 minuts. Deixeu-ho reposar 30 mi-
nuts més, i coleu-ho. Reserveu-ho. 

A continuació, peleu les gambes i reserveu-ne els caps. Peleu i picoleu
tres cebes ben petitetes, per fer sofregit. Feu el mateix amb els alls. Peleu
els tomàquets i picoleu-los també, o ratlleu-los. Tot seguit, enfarineu el
pollastre i sofregiu-lo en una cassola amb un bon raig d’oli fins que quedi
daurat. Després retireu-lo, i en el mateix oli, poseu-hi la ceba trinxada i l’all. Sofregiu-la lentament fins que sigui ben daurada i
afegiu-hi 18 caps de gamba. Continueu-ho sofregint fins que els caps siguin ben vermells i flamegeu-ho amb el brandi o rom.
Després aixafeu els caps amb la mà del morter, i afegiu-hi el tomàquet. Continueu-ho sofregint uns 20 minuts i llavors aboqueu
a la cassola el brou del pollastre. Feu-ho bullir uns 20 minuts més i després passeu tot el suc resultant per un colador pressio-
nant bé. A continuació, poseu de nou el pollastre a la cassola juntament amb la salsa i feu-ho bullir lentament fins a la perfecta
cocció. En els últims 5 minuts, afegiu-hi la picada i 12 gambes pelades. Tasteu-ho de sal i pebre. Reserveu-ho fins que es
refredi i, a continuació, aneu picolant el pollastre amb un ganivet fins a obtenir una textura de farcit de canelons, no massa
fina. Feu el mateix amb les gambes. En acabat, afegiu-hi la salsa necessària per obtenir un farcit sucós i amorós. Barregeu-ho
tot molt bé. 

A continuació, bulliu la pasta dels canelons seguint les indicacions del fabricant i farciu-los generosament. Reserveu-los. 

Tot seguit, picoleu la ceba i el blanc del porro restant i finament poseu-ho tot, juntament amb la mantega, en una cassola.
Aneu-ho sofregint lentament fins que les verdures estiguin transparents. Després afegiu-hi els caps de gamba restants i con-
tinueu-ho sofregint fins a envermellir-los. Aleshores, afegiu-hi la farina i sofregiu-ho 5 minuts més. Llavors aneu-hi incorporant
la llet i la nata i feu-ho bullir mentre remeneu, uns 15 minuts més. Salpebreu-ho. Així obtindreu una excel·lent beixamel de
gamba. Per acabar, passeu aquesta salsa per un colador pressionant bé els caps, per extreure tota la substància. 

Finalment, unteu amb mantega una safata o un plat i poseu-hi els canelons. Cobriu-los amb la salsa, empolvoreu-los amb el
formatge ratllat i gratineu-los uns minuts, fins que siguin calents. Mentrestant, salteu les cues de gambes restants i poseu-les
a sobre en el moment de servir. 

També podeu fer aquest mar i muntanya substituint les gambes per un altre marisc, com llagostins, escamarlans, llagosta o llo-
bregant. En comptes de gratinar, podeu afegir el formatge ratllat en fred, o en virolles. Si voleu, podeu fer aquesta recepta amb
pasta de canelons normals, en comptes de la pasta gran, individual. 

Caneló de pollastre de pagès amb
gambes de Palamós

Ingredients per a 8 persones

1 pollastre de pagès d’1,5 kg, apro.

24 gambes mitjanes de Palamós

8 làmines de pasta per caneló, de 17x20 cm
aproximadament

2 porros

5 cebes

4 grills d’all

1 pastanaga

2 tomàquets vermells 

1 copa de brandi o rom

1 picada catalana (2 alls, 10 ametlles, 20 g
de xocolata, unes quantes fulles de julivert i 
2 carquinyolis o galetes) 

100 g de mantega

75 g de farina 

200 g de formatge parmesà ratllat

1 l de llet

½ l de nata líquida 
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Ca la Maria de Mollet
de Peralada
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 re-
gentat 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 fan-
tàstic celler que data de 1736, amb espectaculars arcs, que conserva l’am-
bient típic del país en un entorn acollidor.

Siloc
Ctra. Àngels, km.2 | La Creueta (Girona) | Tel. 972 468 481
info@restaurantsiloc.com | www.restaurantsiloc.com
Dijous a dilluns de 13 a 16.00h. De dijous a dissabte de 20.30 a 23h
Vols sorprendre o que et sorprenguin? Busques un lloc amb encant, amb his-
tòria, amb natura i diferent a la resta? A 5 minuts de Girona, al mig de la natura.
T’esperem a Siloc Restaurant, on et servirem il·lusió, creativitat, disseny, qualitat
i quantitat a cada plat. T’oferim un el·laborat menú diari per 16,50€ o 24,50€
i una innovadora carta cada dia de la setmana que no et deixarà indiferent; i
el cap de setmana un menú especial de 26,50€. Personalitzem el teu casa-
ment, la cel·lebració o la trobada al teu gust i possibilitats.

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 car-
gols, el cabrit i el xai (a la brasa, principalment). Els pica-piques són esplèn-
dids i molt variats. En cas de voler algun plat de peix, cal encarregar-lo
anticipadament.

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

Sancho Panza
Ctra. N-II km 9a | 17730 Hostalets de Llers |  Tel. 972 505 639  
info@restaurantsanchopanza.com

50 anys de cuina tradicional i mediterrània. Un entorn agradable, carta molt
variada amb bona relació qualitat preu i menú diari de dilluns a diumenge.
Menús i preus especials per grups i empreses.
Per a més informació i reserves: 972 50 56 39

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 proximi-
tat 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.
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