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Més de 50 anys en el món de la moda tant per a home com per a dona.
Roba casual de diferents marques per a ambdós i vestits de núvia i festa.
PER A ELLS: tenim un servei de personalització de vestits, americanes i pantalons sempre a la seva mida.
Configura el teu vestit escollint disseny, teixit i contrastos per gaudir d’una peça exclusiva.
PER A ELLES: vestits de núvia amb dissenys actuals i de tendència.
En festa, una col·lecció amb gran varietat d’estils i colors; des dels vestits de còctel més atrevits fins als més formals per a padrines de boda o qualsevol
tipus d’esdeveniment important; en colors com el clàssic i elegant negre, gris, vermell, blau, rosa... en gasa, pedreria i de punta (encaje).
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ESCRIBÀ HOME C/ Major, 32 · La Seu d’Urgell · Tel.: (0034) 973 353 577
ESCRIBÀ DONA C/ Major, 48 · La Seu d’Urgell · Tel.: (0034) 973 350 209
www.escribamoda.com

IDEES

Deu tendències per a
aquest any
Si et cases aquest any i encara estàs buscant idees originals per adaptar-les a les teves noces, et proposem deu tendències per al 2019, amb nous estils i noves propostes per fer del
teu dia un esdeveniment inoblidable.
1. Adeu al que és rústic, hola al que és natural. L’estil rústic encara estava de
tendència el 2018, però per a aquest any la idea és portar el jardí al teu esdeveniment, encara que sigui a l’interior. Res sobrecarregat: una cosa fresca,
arranjaments de flors amb molt de moviment i agregar més tendència vegetal que floral.
2. Taules amb vaixella combinada. Ara podràs jugar amb les textures, materials i colors de la teva vaixella. Combina diferents tonalitats de copes
amb plats de diversos colors i formes.
3. Tonalitats violeta. La tendència Pantone per al 2019 juga amb diferents
tons de violeta i fins i tot pots afegir accents en color verd o daurat per a un
estil més modern i fresc.
4. Greenery amb colors pastel per a la decoració. El greenery es barreja amb
tons pastel per aportar un toc més romàntic sense abandonar el que és modern.
5. Pantalons per a la núvia. Les núvies realment estan adaptant la tendència de vestits moderns, com ara els pantalons. Jumpsuits, vestits complets
o amb transparències, sigui quin sigui el teu estil, atreveix-te amb els pantalons per al teu gran dia.

Fotografia coberta: Víctor Moré

6. Inspiració de les noces reals. Des de l’elegància del que és simple fins a
les diademes. Les noces reals sempre marquen tendències.
7. Estacions de menjar. Les food stations seran la sensació quan es tracti de
donar als teus convidats platets per gaudir. Crea estacions de menjar amb
diferents entrepans, canapès i tot tipus d’especialitats: pots triar entre diferents tipus de cuines per a adaptar-te a tots els gustos.
8. El Marroc. Colors brillants i molt més profunds. Aquesta tendència es
veurà molt aquest any. Inspirada en el Marroc, es prenen elements com
estampats, catifes, llums i canelobres.
9. Noces minimalistes. Per als que creuen que menys és més, la tendència
minimal serà una de les més fortes aquest 2019. Clàssica i molt elegant,
aquesta és una aposta que mai falla.
10. Flors penjants. Si pensaves que les flors només han d’anar a les taules,
ara els arranjaments també van a les alçades. Decora amb arranjaments
penjants: poden ser geomètrics o corones circulars.
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Les joies més

DESITJADES

Esclava TOUS Puppies d’or
blanc de 18 quirats, perles
cultivades d’1 cm i diamants.

Arracades TOUS Les
Clàssiques d’or blanc de
18 quirats, diamants i
perla cultivada d’1 cm.

Aliança TOUS
Diamonds d’or blanc
de 18 quirats i diamants.

Arracades TOUS
Les Clàssiques d’or
blanc de 18 quirats i
diamants.

Braçalet TOUS Icon
Mesh d’acer i or blanc de
18 ct amb diamants.

Esclava TOUS Icon Gems
d’or groc i blanc de 18
quirats amb diamants

Arracades TOUS
Puppies d’or blanc de
18 quirats i diamants.
Arracades TOUS Diamonds d’or blanc de 18
quirats i diamants.

Arracades TOUS Hold d’or groc de
18 quirats. Tanca pressió. Motiu:
1,7 cm. Personalitza’l amb penjolls,
tinys o anelles.

Penjoll TOUS Diamonds
d’or blanc de 18 quirats i
pavé de diamants.

Anell TOUS Diamonds d’or
blanc de 18 quirats i diamants.

Mitja aliança TOUS Les
Clàssiques d’or blanc de
18 quirats i diamants.
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Anell TOUS Gold
Puppies d’or blanc de
18 quirats i diamants.

Solitari TOUS Sweet
Diamonds d’or blanc de
18 quirats i diamants.

Fem realitat
els vostres
somnis

L

’escenari perfecte per a unes noces inoblidables és aquell indret on la celebració del banquet esdevé única i memorable,
perfectament orquestrada per un equip de professionals.
La gastronomia, el protocol i la festa són peces fonamentals
del convit que requereix tota l’experiència que avala l’Hotel
Roc Blanc en l’organització d’esdeveniments excepcionals.
Assessorats pels nostres professionals, també, tindreu la possibilitat d’organitzar un programa d’activitats amb el qual sorprendre els vostres convidats.
Primavera, estiu, tardor o hivern, les possibilitats que l’Hotel Roc Blanc posa
a disposició de la parella de nuvis converteixen en realitat els vostres somnis
per al dia més especial de les vostres vides.
Casar-se a l’Hotel Roc Blanc és també, i sobretot, assegurar-se un aspecte envejable per al vostre gran dia, amb els últims tractaments en bellesa i
benestar disponibles en el nostre Spa Termal, on us oblidareu dels nervis
d’última hora submergint-vos a les nostres aigües termals naturals.
Si ja heu somiat el dia del vostre casament, a l’Hotel Roc Blanc Hotels, el
farem realitat.

Deixeu a les nostres mans
el dia més especial de la vostra vida

Informació i reserves: 871 400 · hotelrocblanc@rocblanchotels.com

Entrevista amb les ‘make-up artists’ del servei
de maquillatge de

Gala Perfumeries

L’Anna Gascón i la Zara Collado ens expliquen què cal tenir en compte
per al maquillatge de noces
Com cal preparar-se per a la sessió de maquillatge?
És important que durant les setmanes prèvies al casament, la núvia acudeixi a un centre d’estètica
per fer-se diverses neteges facials i
tractaments de píling per preparar
el cutis. La cara ha d’estar molt ben
preparada i hidratada amb vista a
l’aplicació del maquillatge. La nit
abans, fins i tot, recomanem que
es faci una bona mascareta.

Quines peculiaritats té el maquillatge de núvia respecte al que
s’utilitza, per exemple, per a una
festa?
Aquí el més important és buscar la
naturalitat. És a dir, que la núvia
vagi maquillada però sense que es
noti. Per això, cal apostar per un to

molt subtil i lleuger, utilitzant el
color exacte, el que millor s’adapti
a les característiques de la pell de la
núvia.
Com es decideix aquest color?
El color es tria durant les proves
de maquillatge, que és sens dubte la part més complexa de tot el
procés. Cal anar provant diferents
colors fins que es troba la tonalitat
adient. Normalment aconsellem
fer dues proves, que en tot cas faciliten molt les coses: això permet
que el dia del casament ja puguis
anar per feina amb el color prèviament triat. Cal tenir en compte que
el color s’aplica tant a la cara com
a l’escot, per donar uniformitat a
tota la pell.
A continuació, quina és la part
més important del procés?
Sens dubte, treballar els ulls, que
és el que dona més expressió a les
faccions. Però igual que amb el to
del maquillatge de la cara, en el cas
dels ulls aquest ha de ser també
molt discret. I no només cal treballar les pestanyes i el contorn dels
ulls, sinó també les celles, a les

quals s’aplica un maquillatge molt
subtil que respecti la seva forma
natural. També és important dissimular les ulleres, ja que és normal
que amb els nervis dels dies previs
a les noces la núvia hagi dormit poc
i presenti un aspecte cansat.

I els llavis com s’han de treballar?
Els llavis tenen una importància
més relativa: cal tenir present que
el seu maquillatge es desgasta més
ràpidament. Per això, recomanem
que el nuvi es guardi la barra de
llavis a la butxaca perquè la núvia se’ls pugui retocar sempre que
vulgui al llarg del dia. Pel que fa al
to dels llavis, ha de ser molt suau i
mai de color vermell, perquè oferiria un contrast massa acusat amb
la resta del maquillatge.

Quan pot durar tota la sessió de
maquillatge i en quin moment
s’acostuma a fer?
El procés pot durar uns tres quarts
d’hora o una hora com a màxim.
Habitualment es du a terme enmig
de la sessió de perruqueria, abans
del pentinat i el recollit definitius, i
abans que la núvia es vesteixi per al
casament. Com que apliquem una
laca per fixar la capa de maquillatge, no hi ha cap risc que el vestit es
taqui.
I on es fa?
Normalment el fem a dues botigues
Gala, la de la Rotonda i la de l’avinguda Carlemany, 99. Però també
ens podem desplaçar a casa de la
núvia o a la perruqueria si així ho
prefereix. Volem que es trobi a gust.
Una última curiositat: és habitual
que el nuvi es maquilli?
Al nuvi se li pot aplicar un matificant i alguns ens demanen que els
treballem una mica les celles. En
tot cas, i igual que la núvia, és important que es facin també algunes
neteges facials els dies previs a les
noces.
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Flors per a totes les
celebracions

A

Flors Annabel som
especialistes en decoració floral per a
tot tipus d’esdeveniments, des de noces
fins a bateigs, passant per primeres comunions o festes d’aniversari.
Oferim un servei totalment personalitzat, adaptat el cent per cent al que
el client ens sol·licita, i sempre respectant les seves preferències estètiques. En aquest sentit, disposem d’un
ampli ventall d’opcions per fer realitat la celebració dels seus somnis: decoració de l’església, dels cotxes, de
les taules del banquet... sense oblidar
els rams de núvia. Treballem amb tot
tipus de flors per confeccionar centres, rams i elements decoratius de
tota mena, des dels més clàssics fins
als més originals. Visiti’ns i deixi’s
aconsellar per un equip professional
amb prop de 30 anys d’experiència en
el sector.

Rams de núvia i comunions personalitzats i per a cada ocasió

Decorem en

cerimònies,
en esglésies,
restaurants i
espais privats...
Consulteu-nos
C/ Maria Pla, 32 AD500 Andorra la Vella · florsanabel@andorra.ad · Tel.: 813 713

ESTÈTICA

B

El teu rostre en les
millors mans

arcelona Facial Plastics és un equip de cirurgia estètica facial
i maxil·lofacial amb
visió i projecció que
està a l’avantguarda de totes les tècniques quirúrgiques facials.
El Dr. Arecchi i el Dr. Traboulsi
són fundadors de Barcelona Facial
Plastics, especialistes en rinoplàstia, lífting cervicofacial i cirurgia
orton
gàtica, després de formar-se
a l’Hospital Vall d’Hebron via MIR,
i formacions continuades nacionals
i internacionals (Nova York, Mèxic,
Itàlia, Turquia). Formen part de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica
Facial, la Societat Europea de Cirurgia
Plàstica Facial i la Societat Europea de
Cirurgia Craneomaxilofacial.
Alguns dels tractaments que realitzen a Barcelona Facial Plastics són
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la rinoplàstia (cirurgia del nas), la
blefaroplàstia (cirurgia de les parpelles), bichectomia, lip-lift (lífting
de llavi), otoplàstia (cirurgia de les
orelles grans), lífting cervicofacial
(cirurgia de la pell flàccida), cirurgia
ortognàtica o ortofacial (disharmonies facials i maxil·lars) o cirurgia de
feminització facial o reassignació de
gènere facial.
La medicina estètica ocupa una part
diària dels tractaments facials de la
clínica. El tractament de les arrugues dinàmiques amb toxina botulínica (Botox) i l’augment de llavis
i pòmuls amb àcid hialurònic són
molt sol·licitats pels pacients.
La majoria d’aquests tractaments
tenen un postoperatori ràpid, d’entre una o dues setmanes, i en pocs
casos requereix d’ingrés hospitalari. No obstant això, els doctors de

Barcelona Facial Plastics recomanen
realitzar els tractaments facials de
toxina botulínica i àcid hialurònic
dues o tres setmanes abans de l’esdeveniment, i en cas dels tractaments facials quirúrgics entre tres i
sis mesos abans.
A Barcelona Facial Plastics utilitzen
tècniques d’avantguarda com ara la
rinoplàstia ultrasònica o l’otoplàstia
sense cicatrius. Realitzen la majoria
de procediments sota anestèsia local
o sedació, reduint així sensiblement
els costos i els riscos rela
cionats
amb l’anestèsia general.
Barcelona Facial Plastics està ubicat
a la luxosa Clínica Mi Tres Torres, a la
quarta planta de la Via Augusta, número 281, de Barcelona.
Avui dia el turisme sanitari és freqüent a la ciutat metropolitana de

Barcelona. En concret hi ha una
gran afluència de pacients derivats
d’Andorra, a la recerca d’opcions
quirúrgiques a la capital catalana.
És per això que des de Barcelona Fa
cial Plastics ofereixen també estada
d’hotel, a l’Hotel Tres Torres, per
donar comoditat i facilitats als pa
cients i familiars.
L’objectiu és donar un aire vacacional a l’acte quirúrgic fent que aquest
sigui més agradable i fàcil de portar,
acompanyant el pacient des de la
primera visita diagnòstica, durant
el quiròfan i el postoperatori fins a
l’última cura.
Vols veure’t millor? Vols sentir-te
millor amb tu mateix, mateixa?
T’agradaria tenir un rostre fresc i rejovenit? Visita l’equip mèdic de Barcelona Facial Plastics. Posa la teva
cara en les millors mans.

El teu rostre en les millors mans

Dr. Traboulsi

Dr. Arecchi

Amb el nostre equip de professionals

et sentiràs com a casa
i tindràs resultats
perfectament
naturals

Via Augusta, 281, 4a planta 08017 – Barcelona, SPAIN | Tel.:+34 800 760 073 | +34 697 430 303
www.barcelonafacialplastics.com | info@barcelonafacialplastics.com
@barcelonafacialplastics

@Bfacialplastics

@barcelonafacialplastics

barcelonafacialplastics

Llueix unes
ungles
perfectes
Per a una celebració tan important com són les noces,
no només és important trobar el vestit ideal o lluir radiant: també els petits detalls, com la decoració de les
ungles, són importants.
A Ungles Amèlia comptem amb un ampli ventall
d’idees per treure el màxim partit de les teves ungles en una data tan assenyalada, tant si ets la màxima protagonista de la festa com si assisteixes a la
celebració com a convidada. Ungles acríliques, de gel,
semipermanents, manicura russa, ungles esculpides
i decorades amb tot detall... les opcions són il·limitades.
Nosaltres et proposarem les que millor s’adaptin als
teus gustos. A Ungles Amèlia no només tenim una
dilatada experiència en el tractament d’ungles -vam
ser pioneres al país en la modalitat d’acríliques-,
també treballem amb productes de la prestigiosa
marca BrillBird, de la qual som representants oficials
a Andorra i que és sinònim de la màxima qualitat.

botiga online: www.brillbirdandorra.com
Carrer la Sardana, núm. 7, Andorra la Vella Tel.: (+376) 826 806 - (+376) 648 270

ALIANCES

Anells
per a tota
la vida

L

es aliances de noces són un símbol que s’utilitza en aquestes celebracions per representar l’amor, el compromís i la
unitat entre dues persones que han decidit mantenir-se
juntes per a tota la vida. Així, els anells es converteixen
en molt més que una tradició: és una mostra que la unió és
real, forta i eterna.
En el moment de triar les aliances de noces cal buscar que siguin d’un
material resistent perquè és una peça pensada per a tota la vida. Pot ser
que, en l’actualitat, l’ús d’aquestes aliances pugui semblar una cosa
sense importància, però sempre cal tenir-les en compte. Algunes de les
tendències més importants per a aquest any son:

• Aliança amb pavé en platí amb diamant francès. Aquest anell té dia

mants d’un quirat acompanyats d’un disseny suau i elegant que fan
d’aquesta aliança una de les millors opcions. Fet en platí, no gaire gruixut però sí vistós. Perfecte també per a la festa de compromís o celebrar
algun aniversari de noces.

• Disseny clàssic de platí. Es tracta d’un disseny sobri, llis i brillant que
es veurà perfecte en totes les etapes de la vida. Té una amplada d’uns 4
mil·límetres, sent aquesta la mida perfecta per a un disseny lleuger i de
baix perfil. Llueix un acabat brillant amb un estil únic que és perfecte per
a utilitzar com a aliança de noces i durant tota la vida.

• Anell en forma de garlanda amb diamants. Aquest disseny és fet en

platí i la seva forma s’assembla a una roda de garlandes amb diamants
brillants, que li dona un toc delicat i especial. Un estil contemporani que
es recomana utilitzar només amb la idea de poder preservar durant molt
de temps la lluentor de cada diamant.

• Aliança de platí amb vora solcada. Aquí s’aconsegueix la combinació

perfecta entre la lluentor i el mat. Un disseny sòlid, gruixut i elegant que
té les vores solcades on s’aprecia una lluentor intensa que li dona un toc
únic al centre platejat mat de l’anell. Senzillesa i classe en una mateixa
peça que, a més, lluirà perfecta en qualsevol moment de la vida i amb
qualsevol look.

• Disseny modern en or groc. Aquest sol ser un dels dissenys més habi-

tuals en les noces, amb una elegància indiscutible. En aquest cas parlem
d’un anell amb lluentor mat i un disseny arrodonit fet en or de 14 quirats. És còmode per a usar diàriament, pel que és un disseny totalment
atemporal.

• Anell d’or blanc amb disseny tort. En aquest cas presentem un anell de
noces fet en or blanc de 14 quirats que mostra un disseny tort que dona
l’aparença de ser dos anells entrellaçats entre si. Un d’aquests anells
mostra un disseny de micropavé amb diamants i l’altre és brillant i llis
donant-li un toc delicat i elegant.
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L’Hotel Sant Gothard**** us ofereix gaudir d’una
celebració especial, cuidant tots els detalls:
Assessorament personalitzat
Prova del menú per a 4 persones
Menú complet amb pastís
Nit de noces de regal
Aparcament privat
Decoració floral
Muntatge i parament
Entreteniment infantil i adults
Discoteca, barra lliure, música en directe...

Celebracions amb encant
Hotel Sant Gothard****
Situat en un entorn natural idíl·lic, amb un ampli jardí i
30 anys al servei, us presentem el lloc idoni per
celebrar els vostres moments especials. La sala del
banquet és independent de l’hotel, una sala diàfana
amb llum natural de 275 m² i capacitat fins a 250
persones. També disposeu de terrasses per a aperitius
a l’exterior i sales més petites per a celebracions de
petit format. L’Hotel Sant Gothard**** us proposa una
gastronomia fresca i de qualitat, de menús tradicionals
a vegetarians i sense gluten.
Descobriu un espai obert, amb paisatges excepcionals,
un espai per a vosaltres, on gaudir de la celebració de
manera especial i inoblidable!
Contacta ara al +(376) 738 787, sgothard@sgothard.com i www.sgothard.com

La millor
cuina
tradicional

RESTAURACIÓ

Amb vista a noces, batejos i comunions, la Borda del Rector posa a disposició dels seus
a terme en la màxima intimitat. El restaurant és especialista en festes de petit format,
Per als banquets, el restaurant proposa una sèrie de menús estàndards, si bé aquests
es poden adaptar a les necessitats del client. En tots els casos, però, l’èxit està garantit
gràcies a una cuina i un servei de la màxima qualitat.

S

ituat a l’entrada de la Vall d’Incles, entre Soldeu i el Tarter,
la Borda del Rector és un restaurant que es distingeix per una
cuina d’elaboració acurada, amb ingredients frescos i de qualitat, i amb la proximitat dels productes com a principal marca de la casa. El resultat és una gastronomia d’arrel tradicional, amb una carta que es renova quatre cops l’any per poder oferir plats
de temporada.

Carretera General 2, núm. 69, Incles - AD100 Canillo (Principat d'Andorra)
Telèfon: 00376 852 606 - reserves@bordarector.com
tresataula@gmail.com - www.bordarector.com
La Borda del Rector

laborda_del_rector

LLAR

Vestir la nova casa
Aquest 2019 ens acomiadem d’alguns estils de decoració i donem la benvinguda a d’altres
de nous, mentre seguim convivint amb els que no volen marxar, que ens acompanyaran
un any més amb tocs actualitzats.

P

er començar pel més senzill, els colors es
tornen cada vegada més naturals en tonalitats clares. Algunes tendències com
el millennial pink continuarà de moda,
però els interiors completament blancs
deixaran de tenir el protagonisme que li hem donat
fins ara, deixant pas a interiors foscos com les cuines
negres, o les habitacions i salons amb parets en tonalitats fosques de colors com el verd o el blau.
Aquesta tendència porta amb si l’ús de la fusta i la pedra naturals, o fins i tot el ciment i el formigó a la vista tant en parets i terra com en taulells, amb els quals
decorar les parets de la cuina i detalls del saló. Trobem
articles de decoració com a gerros i figures decoratives
fets d’aquests materials, als quals inclourem el cristall,
que torna amb força.
Alguns materials com el terratzo tindran un gran protagonisme en la decoració de totes les habitacions de
la casa gràcies a la versatilitat que ofereixen les seves
infinites combinacions de colors.

Quant als teixits, torna la pana, disposada a desbancar
l’acollidor vellut. Però no ens hem de preocupar si no
ens convenç aquesta tendència, perquè els estampats
boho, i sobretot els teixits sostenibles que van arribar
el 2018, es queden durant el 2019, així que es poden
barrejar diferents teixits i estampats.
La utilització d’aquests materials per descomptat ens
ajudarà a seguir amb la tendència de la decoració sostenible, però encara més conscients del que comprem.
Perquè no s’hi val a comprar mobles de materials com
la fusta si aquesta no és, per exemple, FSC (la fusta que
és obtinguda de forma responsable des d’un punt de
vista ambiental, social i econòmic), o si durant la fabricació o el transport no s’ha seguit un procés sostenible.
També seguim trobant-nos interiors on les plantes cobren gran protagonisme.
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Milers d’idees per a la
teva festa

S

i estàs preparant unes noces, un bateig o una comunió, Party Fiesta
és el teu establiment de referència. Visita’ns i coneix de primera
mà les últimes novetats del nostre catàleg, on trobaràs els productes més moderns i avantguardistes per fer la teva celebració encara
més especial.
A la botiga hi trobaràs tot el que necessitis per sorprendre els convidats i fer que la festa sigui tot un
èxit. Per exemple, globus per decorar l’espai de la
festa -tant si es tracta d’una cerimònia formal com
més desenfadada-, diferents tipus d’arcs amb globus i també globus chrome, que aporten distinció i
elegància.
Així mateix, també som especialistes en elements
per decorar les taules, records i regals que els nuvis
entreguen als convidats i familiars propers, figuretes de pastissos... un ventall enorme de propostes i
idees, que també es poden personalitzar amb la inscripció del nom dels nuvis o la data del casament. I
no t’hauràs de preocupar de res, perquè els professionals de Party Fiesta es desplacen al lloc de la celebració per fer el muntatge dels diferents elements
decoratius.
D’altra banda, a Party Fiesta també hi trobaràs propostes originals i divertides, com ara carrets de llaminadures o tota mena de barrets, perruques o antifaços per animar el photocall del casament. I si estàs organitzant un comiat
de solter o soltera, l’establiment et proposa tota mena d’idees i complements.

Party Fiesta
et posa les coses fàcils!
Organitza la teva festa perquè
sigui un èxit i oblida’t
de l’estrès dels preparatius!
Transport: T’ho portem tot!

C/ Prat de la Creu, 29
AD500 Andorra la Vella
Telèfon: +376 820 643

Gaudiràs de l’esdeveniment dels teus somnis,

no t’ho pensis més i no et quedis sense la data somiada...
Últimes dates per al 2019 i agenda oberta per al 2020

Carretera general, s/n - AD100 Canillo, el Tarter
Principat d’Andorra
Telèfon: +376 739 514 | Fax:+376 739 501
restauracio@grupnordic.ad
www.grupnordic.ad
Hotel Nòrdic

HOTEL NÒRDIC

Entorn natural, en un dia excepcional...

Carretera de la Rabassa, km 6 - Telèfon: 742 030 (a 2 minuts de Naturlàndia)
info@hotelcomabella.com - AD600 Sant Julià de Lòria

Pastissos per sorprendre

M

eri Cookie és una empresa especialitzada en rebosteria americana i creativa,
una manera original de sorprendre els
convidats a qualsevol celebració amb
pastissos molt més espectaculars que
els tradicionals i totalment personalitzats. En aquest sentit, totes les creacions estan elaborades sobre la base del
que demana el client, tant pel que fa a sabors com a les figures, i reflecteixen aspectes de la vida professional o de les
aficions de cada persona, o anècdotes que hagin viscut amb
familiars o amics.
Cal tenir en compte que Meri Cookie prepara pastissos per
a tota mena d’esdeveniments, des d’aniversaris fins a co
miats de solter, casaments o festes d’empresa. En celebracions de noces, l’empresa treballa amb els principals hotels
del país i no només s’encarrega d’elaborar el pastís en si,
sinó també les figures, que recreen la parella que es casa.
La base dels pastissos és el pa de pessic, fet amb ingredients
el 100% naturals, i productes de primera qualitat, per aportar els sabors que demana el client, des de xocolata fins a
fruita. Després, es cobreix amb fondant, que s’utilitza també per fer les figures.
A més, Meri Cookie també organitza festes d’aniversari infantils, en què els nens visiten el local i realitzen un taller de
rebosteria. Una forma diferent de passar l’aniversari.
Visita el compte d’Instagram @meri_cookie i deixa’t sorprendre per les seves creacions.

ESDEVENIMENTS

El ‘wedding
planner’:
les teves noces
en bones mans

L

a figura del wedding planner o
organitzador de casaments va
néixer als Estats Units i de mica
en mica s’ha anat implantant
també a Europa: a França ho
va fer a mitjan anys noranta i a Espanya cap
a l’any 2000. A Andorra, l’empresa pionera
en aquest àmbit va ser UnikEvents, creada el
2011. La seva responsable, Anna Melenchón,
ressalta que el wedding planner té molt de
valor pel fet d’aportar tres qüestions intangibles: temps, experiència i serveis. D’aquesta manera, un organitzador de casaments
“pot oferir entre 12 i 13 serveis, però cada
parella pot contractar aquells que més els
interessa, perquè hi ha altres qüestions que
prefereixen organitzar-les directament els
nuvis”, comenta. Així, la funció del wedding
planner és “treure pressió a la parella i fer
el camí molt més fàcil”.

UnikEvents enfoca els seus serveis des de
tres punts de vista: d’una banda, el servei
complet, que inclou pràcticament tot el
relacionat amb les noces, des dels serveis
d’estètica, la vestimenta, els complements o
el grafisme del casament fins a la decoració,
la posada en escena (la part més important),

o la fotografia i videografia, entre d’altres
elements. En segon lloc, el servei parcial,
quan els nuvis prefereixen gestionar personalment alguns dels serveis. I, finalment,
el servei de coordinació, que consisteix a
“integrar i coordinar tots els aspectes del
dia del casament, fer-ne una calendarització
i un timing”, indica Melenchón. D’aquesta
manera, UnikEvents “es reuneix amb tots els
proveïdors uns dos mesos abans del casament
per coordinar i planificar tota la cerimònia
i la celebració”, afegeix.
Pel que fa a les tendències del 2019, hi ha
una continuïtat respecte a l’any passat, amb
celebracions marcadament informals, on es
potencien els elements naturals i les festes
a l’aire lliure. “Les flors i la vegetació cobren
un gran protagonisme, especialment les
de tons blancs i els verds”, destaca Anna
Melenchón. Pel que fa al color més destacat de l’any és el living coral, una tonalitat
salmó que “aporta un toc romàntic, però
sense resultar embafador”.
En moda, la tendència per excel·lència seria
el boho-chic: vestits de reminiscències medievals, i un estil bohemi amb embrocats i
altres accessoris. Quant als pentinats, miren de ser el mínim d’artificiosos possible,
“potenciant sempre les característiques
naturals del cabell de cada persona”, afirma
la responsable d’UnikEvents.
Les grans sorpreses i les grans novetats,
però, arribaran el 2020. “És una data rodona i
moltes parelles aprofitaran per casar-se l’any
que ve, aprofitant que el 2020 és un número
que sona molt bé”, assegura Melenchón.
“En el fons continuem sent tradicionals i
supersticiosos en alguns aspectes”, agrega.
Caldrà, doncs, esperar.

Laboratori fotogràfic, regals
personalitzats, estudi fotogràfic,
bodes, comunions...

Emocions per
a cada
ocasió

D

esprés de més de 20 anys de trajectòria
al país, Foto Imatge ofereix als clients
reportatges de noces, comunions i altres celebracions.

Tenim en compte les necessitats i els
gustos per a aquest dia tan especial i captem les imatges més espontànies i naturals d’aquests moments,
que mai es podran oblidar. Sempre tenim en compte la
professionalitat del nostre equip.

Tel.: 863 633

366 963

www.fotoimatge.net
fotoimatge@fotoimatge.net

C/ Ciutat de Consuegra, 8
Andorra la Vella

VIATGES

H

Destinacions
que enamoren

i ha moltes destinacions que ens venen al cap quan parlem de viatges de noces, però en aquesta ocasió ens centrarem en dos combinats que creiem que són molt representatius d’aquest tipus de viatge.

Una aposta segura, i que permet tanta personalització
com vulguem, és un combinat Nova York amb Riviera Maya. D’una banda,
tenim l’estada en una de les ciutats més cosmopolita del planeta, en la qual
podem visitar els diferents barris i veure les diferències culturals dels seus
habitants, assistir a una missa gòspel, un partit de l’NBA, un musical, tot
això amanit amb museus de les temàtiques més variades i tours tematizats,
inspirats en series de televisió, cinema...; De l’altra, una estada en un dels
múltiples resorts, per a tots els gustos i butxaques, del Carib mexicà, des
d’on podem fer tot tipus d’activitats esportives, arqueològiques, de natura... complementant-ho amb un merescut descans.
Per als que prefereixen destinacions més exòtiques, us proposem combinar
Tailàndia amb les seves platges, les de Bali, Maldives...

A Tailàndia, comencem per Bangkok, ciutat molt cosmopolita, en la qual
podreu gaudir de la seva bulliciosa vida nocturna, els seus mercats, temples... El viatge continua en direcció Chiang Rai, que està al nord del país,
per visitar el triangle d’or, on limiten tres països: Tailàndia, Myanmar i
Laos. També es viatja a Chiang Mai, on podem visitar diferents temples,
fer una sortida en llanxa pel riu per anar a un poblat de tribus locals, visitar
Eco Valley, on es pot participar en la cura d’animals donant-los menjar,
ajudar en el seu bany diari, a més a més d’aprendre la història de l’elefant tailandès al museu del centre. Després de fer aquest circuit, sortida
en direcció la zona de platja de la vostra elecció. A Tailàndia us recomanem
Krabi, una mica més tranquil·la que la coneguda Pukhet. Jimbaran i Nusa
Dua, a Bali, tenen fama de ser les platges més maques. En la primera conviuen turistes amb població local, mentre que Nusa Dua és una destinació
turística.
Finalment, Maldives, destinació romàntica per excel·lència, i degut a la
seva política turística, enfocada al viatger d’alt nivell i limitat en nombre
de visitants, que fa que sigui una destinació molt exclusiva.

