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De venta exclusiva en The Embassy Store Andorra
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EN EXCLUSIVA A

OMEGA
SPEEDMASTER
MOONWATCH

OMEGA
CONSTELLATION 
CO-AXIAL 38MM

OMEGA-SEAMASTER-
AQUA-TERRA-
150M-15000-GAUS

OMEGA DE VILLE HOUR 
VISION MASTER 
CHRONOMETER CO-AXIAL

BREGUET CLASSI-
QUE TOURBILLON 
SQUELETTE5395

BREGUET MARINE 
ALARMA MUSICAL 
5547

BREGUET TRADITION 
7067

BREGUET TYPE 
XX-XXI-XXII 3810 

LONGUINES 
MASTER COLLECTION 
MOONPHASE

LONGUINES 
COLLECCION
HYDROCONGUEST

LONGUINES 
LENGEND DIVER
COLECCION HERITAGE
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Planificar cada detall

En primer lloc, és imprescindible deixar pactada la data i el lloc de la 
celebració abans de començar amb els grans preparatius. Respecte al 
dia, és important tenir en compte el temps. La primavera i l’estiu són 
les temporades més sol·licitades, atès que durant aquestes dates la 
temperatura és perfecta per organitzar noces a l’aire lliure. En tot cas, és 
important aparaular el lloc de la celebració del banquet amb prou antelació.

El següent pas és acordar el pressupost per a les noces i a quantes persones 
es poden convidar. El nombre de convidats és limitat si tenim en compte el 
pressupost i l’aforament del lloc triat. A més, cal considerar la possibilitat 
que algunes persones no hi puguin acudir o cancel·lin l’assistència a l’últim 
moment. Per això cal tenir sempre un pla B per reorganitzar l’espai. 

Els vestits, per altra banda, defineixen la personalitat i els gustos dels 
nuvis, que volen veure’s impecables en un dia tan especial. Quant a les 

tendències d’aquest any, el vel és un accessori que torna a estar de moda 
per a les núvies. En el cas del nuvis, aquest 2020 destaquen els vestits 
confeccionats a mida, amb predomini del tweed i la doble botonadura. 

La decoració també pot marcar la diferència. Són molts els temes a triar 
per ambientar les teves noces, des del més clàssic i convencional fins al 
més extravagant. La tematització de l’esdeveniment, però, és la norma: 
noces en plena naturalesa, amb un estil més romàntic, inspirades en altres 
dècades, casaments hippy o vintage... i fins i tot ambientats en pel·lícules 
friquis, són algunes de les moltes opcions originals per triar.

Si volem que el casament sigui perfecte farem un esquema sobre els horaris 
i els plans dels dies previs i la jornada de les noces. És imprescindible 
organitzar i esquematitzar tot el que hi ha preparat. A més, es recomana 
fer un petit assaig de la boda per si els nervis fallen en l’últim moment.

Fotografia coberta: Davon Smith
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Per a molts, el dia del casament és l’esdeveniment més important de la seva vida, per la 
qual cosa cada petit detall ha d’estar perfectament organitzat.

Fotografia coberta: Davon Smith

INTRODUCCIÓ





M O D A

Més de 50 anys en el món de la moda tant per a home com 
per a dona.
Roba casual de diferents marques i estils per a ambdós i un 
gran ventall en vestits de núvia i festa.

PER A ELLS: oferim un servei de personalització de ves-
tits, americanes i pantalons sempre a la seva mida perquè 
el nuvi llueixi tant com la núvia.

Configura el teu vestit escollint disseny, teixit i contras-
tos 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, verd... en gasa, pedreria i de punta 
(encaje).

Vestir amb elegància
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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
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Esdeveniments exclusius

A Sport Hotels Resort & 
Spa som especialistes 
en l’organització de 
tot tipus d’esdeveni-
ments. Unes comple-

tes instal·lacions en un marc in-
comparable, la qualitat dels serveis 
i l’assessorament professional del 
nostre equip faran del dia del seu 
esdeveniment un moment inobli-
dable i exclusiu. Posem a la seva 
disposició tota la nostra experièn-
cia, dedicació i una proposta inte-
gral de serveis personalitzats per 
reflectir tota la il·lusió i superar les 
expectatives dels nostres clients.

Entre els serveis especials per a 
casaments destaca el nostre asses-
sorament que acompanyarà els nu-
vis durant tot el procés de prepara-
ció de l’esdeveniment, ajudant-los 
a celebrar el casament dels seus 
somnis, convertint-lo en un mo-
ment únic i fet a mida. A més, en 
aquest dia tan especial ens ocupa-
rem de tota la coordinació i detalls, 
de manera que els nuvis gaudeixin 
al màxim amb els convidats.

RESTAURACIÓ
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El nostre xef, Francis Paniego, ha 
dissenyat una varietat de menús per 
a celebracions especials, adaptats a 
l’entorn i amb la possibilitat de po-
der-los personalitzar. Les nostres 
propostes gastronòmiques es carac-
teritzen pel bon producte, de quali-
tat, fresc, de l’hort, de la granja, del 
mar... Des d’on sigui necessari sem-

pre que sigui el millor. Treballem la 
cuina de les arrels i la tradició des 
de la creativitat, sorprenent en la 
presentació de cadascun dels plats. 
La frescor i el fet de cuinar-ho tot al 
moment marquen la diferència de la 
gastronomia de les nostres celebra-
cions. Tots i cadascun de nosaltres 
sumem per crear moments únics.

www.sporthotels.ad      events@sporthotels.ad



CONVITS
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Celebracions en un 
marc incomparable
Situat molt a prop de les millors platges de la Cos-

ta Daurada, l’Hotel Termes Montbrió posseeix les 
claus per oferir-vos un esdeveniment íntim en un 
marc de tranquil·litat, confort i natura incompa-
rable, que envoltarà el vostre banquet ple de gra-

tes sorpreses.
Les seves quatre hectàrees de jardí botànic centenari, de-
corat amb precioses fonts i un llac, us ofereixen l’entorn 
ideal tant per a la vostra cerimònia civil com per a l’aperi-
tiu inicial. En aquests preciosos racons podreu començar a 
escalfar els motors amb un espectacular aperitiu abans de 
passar a gaudir del banquet.
Per al banquet, tindreu a la vostra disposició el centre d’es-
deveniments i convencions de l’hotel. La decoració avant-
guardista i la llum natural són presents a totes les sales i les 
seves capacitats oscil·len entre els 10 i els 400 comensals.
Després del banquet, als nuvis se us obsequiarà amb un 
merescut regal: una nit a la suite nupcial de l’hotel, en-
trades per accedir a l’espai Lúdic Termal Aquatonic i una 
nit en règim d’allotjament i esmorzar a l’hotel Roc Blanc 
d’Andorra. Els vostres convidats també rebran un tracte 
diferencial, ja que podran comptar amb descomptes espe-
cials en l’allotjament.

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

Informació i reserves: +34 977 814 000 · hoteltermes@rocblanchotels.com



LES ‘MAKE-UP ARTISTS’ DEL SERVEI DE MAQUILLATGE DE

Gala Perfumeries
Una núvia ha de mostrar un look senzill, ele-
gant i lluminós, amb un maquillatge amb el 
qual es trobi a gust i segura de si mateixa. El 
casament és el dia més important de la seva 
vida, així que ha d’optar per tons de maqui-
llatge amb els quals se senti còmoda.

Abans que res, però, és imprescindible que 
durant els dos mesos anteriors al gran esde-
veniment “la núvia tingui especial cura de 
la seva pell, hidratant-la bé, i que es faci al-
menys una neteja de cutis amb l’esteticista”, 
explica Anna Gascón, maquilladora de Gala 
Perfumeries. “El dia abans del casament, o el 
mateix dia al matí, també és aconsellable que 
es faci una mascareta”, afegeix la seva com-
panya Mònica Francisco.

En qualsevol cas, cal lluir una pell totalment 
lliure d’imperfeccions abans de procedir amb 
l’aplicació del maquillatge. “El procés comen-
ça amb un sèrum d’hidratació i un efecte flash, 
perquè la pell estigui molt lluminosa”, apunta 

Francisco. Tot seguit, “s’aplica una base molt 
lleugera, natural, adaptada al color de pell de 
la núvia”, agrega Gascón. El to s’escull durant 
les proves de maquillatge, que s’han de fer en-
tre dues i tres setmanes abans que tingui lloc 
el casament. “És un procés complex en què es 
va assajant amb diferents colors fins trobar 
l’adient”, subratlla la maquilladora Cidalia 
Sampayo.

En la sessió de maquillatge, però, la part més 
laboriosa és la corresponent als ulls. “L’om-
bra dels ulls és el més complicat, generalment 
es treballa amb diferents capes però s’han de 
difuminar molt perquè el resultat també ha de 
ser discret i natural”, indica Anna Gascón, qui 
ressalta que “actualment es treballa molt amb 
pestanyes postisses”.

Pel que fa als llavis, es deixen per al final, des-
prés de marcar els pòmuls, i no se’ls dona tan-
ta importància perquè “el seu maquillatge es 
desgasta més ràpidament”. Per aquest motiu, 

Gascón recomana que el nuvi “porti sempre la 
barra de llavis a la butxaca”. D’aquesta ma-
nera, per exemple, la núvia podrà retocar-se 
abans de la sessió de fotos prèvia al banquet. 
Actualment, però, s’aconsegueix que la resta 
del maquillatge aguanti perfectament tota la 
jornada “gràcies al fet que cada vegada hi ha 
millors fixadors”, assenyala Francisco.

Gala Perfumeries disposa de tres punts de 
maquillatge: a la Rotonda, a l’avinguda Carle-
many, 109, i a l’avinguda Carlemany, 99. Gas-
cón recomana que la núvia faci les proves amb 
les tres maquilladores i acabi triant la que més 
li agradi, “ja que cadascuna de nosaltres tre-
balla amb estils diferents”. La sessió es fa ha-
bitualment a la mateixa botiga, tot i que també 
hi ha la possibilitat de desplaçar-se. Sigui com 
sigui, el procés de maquillatge, que dura prop 
d’una hora, s’ha de dur a terme en coordina-
ció amb la perruquera, ja que es fa abans del 
pentinat i el recollit definitius, i abans que la 
núvia es vesteixi per al casament. 

El maquillatge: senzillesa i elegància
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Crear un entorn especial
L’objectiu del dia de les no-

ces és que tot surti bé i que 
els convidats se sentin cò-
modes. Per tant, la deco-
ració de l’entorn és fona-

mental. Les noces minimalistes, 
naturals i personals són les princi-
pals tendències per al 2020.

Es porten molt, per exemple, els 
casaments celebrats en finques, 
amb estil cottage, també conegut 
com country chic. Celebracions 
emmarcades per milers de bom-
betes il·luminant l’espai. Un teló 
de fons molt romàntic per a aquest 
moment tan especial com és el ban-
quet. També a la zona del còctel es 

porten els llums il·luminant parau-
les, el nom o les inicials dels nuvis. 
Tot amb llums de neó, bombetes o 
leds, a vegades combinades amb 
globus.

Les taules del banquet són un 
dels detalls més importants, ja que 
és on els convidats passen la major 
part de l’estona. La decoració ha de 
ser molt cuidada i càlida. Els cen-
tres de taula per a unes noces són 
sens dubte un element fonamental, 
ja que s’emporten totes les mira-
des. Les flors i les espelmes són les 
apostes preferides per vestir una 
taula.

Pel que fa a les tonalitats, les 

taules ja no són tan sols blanques 
o en colors pastel: ara s’està in-
troduint molta varietat cromàtica 
a les flors dels centres o fins i tot a 
les vaixelles, una perfecta elecció 
si vols aconseguir contrast amb les 
estovalles. Roses, peònies i hortèn-
sies són les flors que més s’utilitzen 
per a aquestes ocasions. 

Els centres de taula per a unes 
noces romàntiques combinen flors 
i espelmes. Es porten molt per a 
aquesta mena de celebracions els 
centres de flors alts i cridaners. Si 
la boda és d’inspiració rústica, les 
flors poden ser silvestres, col·loca-
des en atuells o fustes.

Les opcions de decoració per as-
signar les taules dels convidats po-
den ser molt variades i originals. El 
teló de fons vintage és la tendència 
del moment: la llista de convidats 
de cada taula sol estar penjada en 
una paret o fusta adornada amb 
llums o flors, escrita en una pissar-
ra, en cordes penjades per pinces… 
detalls senzills però originals per 
fer del sitting plan un espai especi-
al. Tot això va acompanyat de noms 
especials a les taules. Ja no es por-
ten els números. Ara les taules te-
nen nom segons els gustos perso-
nals dels nuvis: cançons, pel·lícules, 
actors i actrius, esportistes…

DECORACIÓ



JOIERIA

Taller de joieria
Josep Roca

Av. Riberaygua, núm. 17, local C, Andorra la Vella    Tel.: +376 827 001
gaudiajoiers@gmail.com    www.gaudiajoiers.com gaudiajoiers

J o i e r s  A r t e s a n s
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Joies exclusives
Amb més de 20 anys d’experièn-
cia en el sector, Gaudia Joiers Ar-
tesans és un dels tallers de joieria 
més prestigiosos d’Andorra i un 
dels pocs del país en què les peces 
es fabriquen seguint exactament 
les preferències del client, per tal 
d’adaptar-se a les seves necessitats 
i gustos. 

Anells de compromís i de casa-
ment, arracades, collars, braçalets, 
conjunts... són algunes de les cre-
acions que es poden fer expressa-
ment a partir de dissenys total-
ment originals. Els professionals 
de Gaudia Joiers Artesans utilitzen 
matèries primeres de la màxima 
qualitat: metalls nobles com ara or, 
or blanc, platí o plata, i també tot 
tipus de pedres precioses i semi-
precioses, diamants o perles, entre 
d’altres. 

El resultat és una peça  exclusiva, 
treballada a partir d’un projecte que 
s’ha anat definint de manera con-
junta amb el client. 

D’altra banda, l’establiment també 
posa a la seva disposició un extens 
catàleg de joies ja elaborades, i tam-
bé ofereix la possibilitat de restau-
rar i transformar peces antigues, 
perquè puguin tornar a lluir com el 
primer dia.



22

Llueix un ‘look’ impecable

Manicures, pedi-
cures, lífting i 
extensió de pes-
tanyes, neteja de 
cutis, depilacions 

o diferents tractaments facials són 
alguns dels serveis que el saló de 
bellesa Les Ungles del Barri ofereix 
a les seves clientes perquè llueixin 
un look perfecte el dia del casa-
ment. El centre també està espe-
cialitzat en CO2, un efectiu mètode 
per rejovenir l’aspecte de la pell, 
que redueix les arrugues i també 
la flaccidesa, així com en diferents 
tractaments vitamínics. 

El centre, inaugurat fa un any, 

ocupa unes còmodes i modernes 
instal·lacions situades al carrer 
Ciutat de Valls de la capital, i el 
seu equip professional té més de 
15 anys d’experiència. Amb vista 
a un casament, tant en el cas de la 
núvia com de les convidades, des 
de Les Ungles del Barri recomanen 
contractar els serveis d’estètica 
amb suficient antelació. L’extensió 
de pestanyes, per exemple, es pot 
realitzar 15 dies abans de l’esdeve-
niment, i dur a terme el manteni-
ment adequat durant les jornades 
posteriors. La manicura i la pedicu-
ra, en canvi, es recomana fer-les el 
dia abans del casament.

      ‘PACK’  DE NÚVIA
· Manicura semipermanent
· Pedicura semipermanent
· Maquillatge núvia + prova
· Lífting de pestanyes
· Neteja de cutis + tractament pro resiliència

(el tractament consisteix a donar font de vida amb 
vitalitat prodigiosa a la pell)

Carrer Ciutat de Valls, 42, local 1 · Andorra la Vella · Tel.: 864 003 Marques exclusives al centre

Horari
De dilluns a divendres de 9 a 17 h

Hores concertades

Consulteu els diferents tractaments 
del nostre centre

BELLESA



C/ Consuegra, núm. 10
Andorra la Vella

Tel.: +376 863 224

molt més que pentinar… 

· Assessorament personalitzat

· Proves il·limitades

· Serveis d'estètica i perruqueria   
  amb cosmètica ecològica

· Maquillatge mineral



· Construcció d’ungla mossegada
· Decoració d’ungla de fantasia 
· Manicura semipermanent (Hypnotic Brillbird)
· Ungles de gel
· Pedicura

Demana la teva hora 

Cursos personalitzats (consulteu-nos)

Després de 13 anys, Amelia Ungles continua amb 
totes les seves clientes amb una nova adreça:

Carrer doctor Nequi, núm. 5, Andorra la Vella
               Tel.: (+376) 826 806

www.brillbirdlns.com
DISTRIBUÏDORA OFICIAL BRILLBIRD

(Luxury Nail System)
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A l’avantguarda en 
tractaments estètics

El dia del casament és fo-
namental que la núvia llu-
eixi una pell, unes mans i 
unes celles perfectes. Per 
aconseguir-ho, res millor 

que confiar en l’experiència i pro-
fessionalitat de Centre d’Estètica i 
Micropigmentació Verònica Bosa, 
que posa a la seva disposició una 
àmplia gamma de serveis perso-
nalitzats i adaptats a cada clienta, 
garantint uns resultats òptims de 
cara al gran esdeveniment. El cen-
tre ofereix, d’aquesta manera, una 
gran varietat de tractaments de be-
llesa per a les núvies, tant facials 
com corporals: maquillatge -amb 
la possibilitat de desplaçar-se-, 
pedicura, manicura, extensions 
de pestanyes, depilació, neteja de 
cutis... amb opció de contractar 
diferents packs a preus especials. 

Centre d’Estètica i Micropigmenta-
ció Verònica Bosa compta amb una 
exclusiva àrea de solàrium de raigs 
UVA i disposa d’un làser mèdic de 
díode d’última generació per a fo-
todepilacions. 

L’equip del centre no ha deixat de 
formar-se en tots els nous tracta-
ments estètics i de reciclar-se per 
oferir el millor servei. Cada profes-

sional s’ha format en una àrea es-
pecífica per tal de poder oferir tota 
mena de tractaments. Cal ressaltar 
que l’any 2016 Verònica Bosa es va 
especialitzar en micropigmentació i 
microblanding de celles, i ara fa un 
any va complir el somni de ser una 
artista certificada per l’acadèmia 
més prestigiosa del món en aquesta 
tècnica, Phibrows.

C/ Callaueta, núm. 14, Andorra la Vella · Telèfon: 727 288 - 387 288

‘PACK’ BÀSIC PER A NÚVIES
Manicura Shellac CND o acrílica
Pedicura Shellac CND
Maquillatge + 1 prova

‘PACK’ COMPLET  PER A NÚVIES
Manicura Shellac CND
Pedicura CND
Maquillatge + una prova 
Neteja facial amb tractament SRNS
Puntes de diamant i radiofreqüència
Per a comunions manicures de les mares i acompanyants
(Regal de manicura per a la nena)

‘PACK’ LUXE PER A NÚVIES
Manicura Shellac CND o acrílic
Pedicura Shellac CND
Tractament de neteja completa GRNS
Puntes de diamant, radiofreqüència, celles, llavis
Píling corporal amb mascareta
Tint i permanent de pestanyes 
Maquillatge + una prova

‘PACK’ BÀSIC PER A NÚVIES
Manicura Shellac CND o acrílica
Pedicura Shellac CND

BELLESA
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Celebra el comiat de soltera
amb una ‘Beauty Party’

B eauty Party és una ma-
nera exclusiva de viure 
moments especials amb 
les teves amigues. Vols 
celebrar el teu comiat de 

soltera de manera diferent, original 
i divertida, i al mateix temps cuidar 
la teva bellesa, salut i benestar? A 
La Petite Noa és possible, gràcies a 
aquestes Beauty Party, unes cele-
bracions fetes a la teva mida, per-
què tu i les teves amigues pugueu 
gaudir plegades de moments ino-
blidables. En aquestes festes, que 
se celebren al mateix centre, les 
assistents tenen l’opció de fer-se 
diferents tractaments d’estètica i 
de cabina, així com tractaments fa-
cials, manicures, pedicures, pílings 
o massatges, entre d’altres. Tot 
això va acompanyat de cava, dolços, 
cupcakes i altres sorpreses. A més 
a més, les participants en la Beauty 

Party poden gaudir del jacuzzi i del 
solàrium. En definitiva, un en-
torn exclusiu per a elles, amb tota 
l’atenció que puguin necessitar du-
rant la celebració. El preu varia en 
funció dels serveis que es vulguin 
contractar i del nombre de persones 
que hi assisteixin. Es pot demanar 
informació i pressupost sense com-
promís als telèfons 850 181 i 341 181.

La Petite Noa ofereix una àm-
plia varietat de serveis estètics ex-
clusius, creats especialment per 
adaptar-se a les necessitats de cada 
persona. Entre els més destacats hi 
ha els tractaments facials, amb un 
estudi acurat per focalitzar i tractar 
millor el problema. També disposa 
d’un servei de venda de productes 
d’estètica i de cosmètica professio-
nal, que permet complementar tots 
els seus tractaments i serveis des de 
casa.

‘Pack’ especial
núvies

 Píling coporal amb hidratació
 Maquillatge professional amb 2 session de prova
 Manicura i pedicura especial núvies
 El dia abans de les noces massatge relaxant 
amb aromateràpia, i auricuroteràpia per al
control de l'estrès i l'ansietat
 Depilació
 Disseny de la mirada.

(regal d’una manicura
per a la mare de la núvia)
Av. Santa Coloma, 18, baixos, local 1, Andorra la Vella 
(      a prop del centre) Telèfon: 850 181  www.lapetitenoa.com

Distribuïdors i venda 
exclusiva al centre

BELLESA
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Estil per als més petits

La primera comunió és un 
moment especial per als 
infants i les seves famí-
lies. L’objectiu és que tot 
surti perfecte i que, a més, 

els petits s’ho passin bé. Per això, 
sempre es recomana realitzar els 
preparatius amb força antelació, 
especialment concretar el dia de 
la celebració a l’església i reservar 
el restaurant del convit. Pel que fa 
al vestit, no és necessari fer la tria 
gaires mesos abans, per la possibi-
litat que el nen o la nena creixi mas-
sa i calgui adaptar-lo quan arribi el 
moment. Ni tampoc deixar aquesta 
qüestió per a molt tard, per no anar 

amb presses d’última hora.  
Els vestits per a les nenes, els 

models princesa, amb molt volum 
a la faldilla, estan deixant terreny 
les últimes  temporades a formats 
de faldilla amb una caiguda menys 
remarcada, més semblants al tipus 

imperi i un estil més vintage, amb 
detall de colors pastís als llaços per 
a la cintura, amb muntatges florals. 
En teles destaquen l’organza, el lli o 
la seda rústica. De la seva banda, per 
als nois hi ha l’etern debat de l’estil 
entre el tipus mariner o almirall, o 

portar un vestit de car rer amb una 
combinació de pantalons, jaqueta i 
corbata més semblant a com ves-
teixen els nuvis. 

L’altre element principal que 
s’emporta bona part de l’organit-
zació d’una primera comunió és el 
banquet. Tot i ser d’un volum de co-
mensals inferior als casaments, té 
algunes característiques especials. 
Per exemple, la importància dels 
menús per als infants, dels quals 
hi ha un nombre en proporció molt 
més gran. Les especialitats dels es-
pais de restauració ofereixen un bon 
nombre d’opcions per a grans i pe-
tits.

COMUNIONS
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Les tendències 
que marcaran 
la dècada
Encetar un nou decenni sempre 

porta a replantejar i redefinir 
moltes coses de cara al futur, 
i aquestes reflexions no esca-
pen a un àmbit tan subjecte a la 

moda i a les tendències com és el de les no-
ces. Anna Melenchón, responsable de l’em-
presa UnikEvents, apunta que els acabats 
d’estrenar anys vint estaran marcats per 
dos grans corrents pel que fa l’organització 
de bodes: una major consciència ecològica i 
l’auge dels micro-weddings o casaments de 
més petit format.

“Tot el que està relacionat amb la soste-
nibilitat està cobrant molta força”, explica 
Melenchón, qui posa en relleu que “estem 
anant cap als green-weddings o eco-wed-
dings, cerimònies i celebracions en què te-
nen molta importància les tres R: reciclatge, 
reutilització i reducció”. Com es materia-
litza aquesta filosofia? Per exemple, en una 
cosa tan bàsica com l’anell de noces. “Es pot 
reaprofitar la peça d’un avantpassat, por-
tant-la a un joier perquè la refaci segons els 
gustos de la parella”, assenyala la wedding 
planner. El mateix passa amb el vestit de 
núvia, ja que “es pot adaptar el que va portar 
la mare el dia del seu casament”. De la ma-
teixa manera, al càtering “hi ha la tendència 
d’apostar per productes locals i de tempo-
rada”, i fins i tot el mobiliari i la decoració 
“poden estar formats per elements que des-
prés es puguin reutilitzar”, com ara l’ús de 
bales de palla com a seients.

Pel que fa a la segona tendència important 
amb vista als propers deu anys, i relaciona-
da amb l’anterior, hi ha els micro-weddings 
o “casaments reduïts, en què els nuvis con-
viden només aquelles persones que són re-
alment importants per a ells”, relata Anna 

Melenchón. “Es tracta d’un tipus de casa-
ment molt més personalitzat i és ideal per a 
les parelles que volen defugir de l’ostenta-
ció i la despesa desmesurada.”

Sigui quin sigui el format de casament tri-
at pels nuvis, Anna Melenchón recomana 
posar l’organització de l’esdeveniment en 
mans d’un wedding planner, una opció que 
aporta múltiples avantatges:

-Estalvi de temps: la parella “deixa d’in-
vertir temps perquè una altra persona l’in-
verteixi per ella, i per a un producte que 
necessita molta dedicació en cada detall”. 
La implicació dels nuvis és diferent, el que 
fa que al final “no pateixin, però gaudei-
xin”. Recórrer a una tercera persona, a més, 
“també ajuda a evitar conflictes familiars, 
tant dins de la mateixa parella com amb 
persones properes”. 

-Assolir experiència: el fet de contractar 
un wedding planner “aporta experiència en 
l’àmbit que estàs treballant amb ell”, que 
sempre fa que “agafis noves idees”.

-Arribar al gran dia relaxats: els nuvis ar-
riben al dia del casament “sense pors ni in-
seguretats, amb major fermesa i predispo-
sició, plenament feliços”.

-Guanyar amistats: la relació amb el wed-
ding planner es manté després de la ceri-
mònia. “Cal tenir en compte que comencem 
a treballar amb la parella un any abans de les 
noces i això crea vincles molt profunds. Pas-
sem a formar part de les seves vides”.

-Fer realitat un somni: tothom ha pro-
jectat i visualitzat com vol que sigui el casa-
ment perfecte. “La tasca del wedding plan-
ner és fer que aquest somni es compleixi 
de la manera més acurada i fidel possible. 
Aconseguir-ho aporta una gran satisfac-
ció”.   
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Especialistes en 
decoració floral

La decoració floral és un dels elements clau de tota celebració especial. Dates asse-
nyalades com noces, bateigs, comunions o aniversaris no serien el mateix sense 
l’ambientació aconseguida amb una acurada selecció de les millors plantes i flors. 
Flors Annabel, amb un equip que compta amb 30 anys d’experiència, disposa d’un 
servei el cent per cent personalitzat, perquè la decoració d’aquests esdeveni-

ments estigui totalment adaptada a les preferències del client. L’establiment treballa amb 
una àmplia varietat de flors, que li permet proporcionar un gran ventall d’opcions i serveis: 
des de la decoració de l’església o del lloc de la cerimònia fins a les taules del banquet, pas-
sant pels adorns del cotxe o els rams i complements de la núvia. Així mateix, Flors Annabel 
també ofereix servei a domicili durant tot l’any. Visiti’ns i deixi’s assessorar!

T’assessorem
per als 

esdeveniments
més especials

C/ Maria Pla, 32 
AD500 Andorra la Vella 

florsanabel@andorra.ad 
Tel.: 813 713
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1. Fixar el pressupost. Hi ha opci-
ons per a totes les butxaques. Podem 
triar des d’un tot inclòs en una illa 
del Carib fins a un viatge de mot-
xillers per Tailàndia. El pressupost 
també ens serveix per tenir una no-
ció del que hem d’estalviar i quina és 
la nostra despesa màxima. Una cosa 
molt habitual en els últims anys és 
que els convidats regalin diners per 
costejar la lluna de mel. La idea és 
que puguin fer-ho amb anticipació 
i no el dia de la festa. Així els nuvis 
saben de quants diners disposen per 
fer el viatge o almenys per pagar-ne 
una part. 

2. Definir la data. Es creu que la 
lluna de mel ha de ser immediata-
ment després de les noces, però no 

és així. Si bé molts nuvis aprofiten 
els permisos de treball i les vacan-
ces per tenir més dies, la veritat és 
que podem viatjar en el moment que 
vulguem. Definir la data amb antici-
pació serveix per aconseguir millors 
preus en vols o hotels. També ens 
permet demanar dies a la feina, or-
ganitzar les excursions, etcètera.

3. Determinar el tipus de viatge. 
Per organitzar un viatge de noces és 
fonamental que tots dos membres 
de la parella estiguin d’acord en la 
majoria de les decisions. Per tant, 
abans de decidir la destinació cal de-
terminar què ens agradaria fer en el 
primer viatge de casats. L’important 
és que es puguin combinar els gustos 
de tots dos. Si no hi ha acord, es pot 

partir per la meitat l’estada i complir 
els somnis de cadascun. Per exem-
ple, anar uns dies a la platja i uns al-
tres a la muntanya.

4. Triar opcions tot inclòs. És veri-
tat que poden ser més costoses que 
anar per lliure, però quan es tracta 
d’organitzar una lluna de mel és mi-
llor no complicar-se l’existència. Els 
paquets amb tot inclòs són la salva-
ció per no preocupar-se de res.

5. Descarregar alguna aplicació 
útil. Les núvies del segle XXI estan 
molt ben assistides amb aplicaci-
ons que es descarreguen al mòbil i 
que les ajuden en cada detall de les 
noces. També n’hi ha algunes que 
inclouen un apartat per a la lluna de 

mel. Aquestes apps ens permeten 
estalviar temps i diners, guarden 
el nostre historial de cerca, ens re-
comanen destinacions, ens fan un 
compte regressiu del viatge, etcète-
ra.

6. Fer una llista d’imprescindi-
bles. Finalment, per organitzar una 
escapada meravellosa és fonamen-
tal que no falti res. No cal descuidar 
cap detall, des de documentació fins 
a moneda local, passant per roba o 
informació. Les llistes funcionen 
molt bé si ho volem tenir tot a la vis-
ta. Així, confeccionar una llista amb 
l’equipatge, les dades importants de 
l’estada, els llocs a visitar..., tot i que 
pot semblar avorrit, evitarà molts 
problemes.

Una escapada 
inoblidable

Després de mesos de nervis, ansietat i emocions a flor de pell per l’organització del casament, el 
primer viatge com a marit i muller ha de ser perfecte. El  viatge de noces ha de ser molt especial, 
sense importar la destinació que es triï o quants dies pugui durar. Per organitzar una lluna de mel 
inoblidable cal seguir una sèrie de recomanacions:
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