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“El client actual de càmping és cada vegada més exigent.  
Una de les claus de l’èxit consisteix a satisfer les seves expectatives.”

Cada vegada més, els càmpings estan per fusionar comoditat, naturalesa i entreteniment.  
El Camping 3 Estrellas de Gavà Mar, situat a 12 km de Barcelona, amb accés directe a la platja,  

al Parc Natural del Remolar-Filipines del Delta del Llobregat, n’és un clar exemple.

-El concepte ‘Glamping’ha irromput 
amb força. ¿A què es refereix?
El concepte de ‘glamping’ve de la mà 
del turista europeu, on l’experiència del 
càmping està molt més estesa. Aquest 
tipus de turista no busca tant el confort 
d’un xalet, sinó una certa comoditat 
però viure al mateix temps l’experièn-
cia de la naturalesa i que l’estada sigui 
una cosa semblant a estar en una ten-
da de campanya però amb les comodi-
tats que pugui oferir un apartament. 

Es valora molt l’ecologisme i la natu-
ralesa per la seva part. 

-¿Com es tradueix això en les instal-
lacions del Camping 3 Estrellas?
Nosaltres volem conservar l’essència 
del que és l’experiència càmping de 
tota la vida, però al mateix temps ens 
estem adaptant per poder oferir tots 
aquests nous serveis que el mercat 
està demanant en aquests moments. 
El plat fort del Camping 3 Estrellas són 

els bungalous de 2 i 3 habitacions amb 
vistes extraordinàries a primera línia 
de mar. 

-El Camping 3 Estrellas és l’únic 
supervivent d’aquells que a partir 
dels anys 60 poblaven la costa de Ga-
và Mar. ¿Quin és el secret d’aquesta 
supervivència, i a més amb nota?
Simplement treball per oferir cada ve-
gada més i millors serveis, ser el càm-
ping més pròxim a Barcelona, tenir 

accés directe a la platja i una volun-
tat d’adaptació i millora constants. I 
sobretot, ser analític amb el mercat i 
deixar-te portar. 

-¿Amb quins serveis complementa el 
Camping 3 Estrellas les noves esta-
des que ofereixen?
L’oferta lúdica d’un bon càmping ha de 
ser molt variada amb la intenció de co-
brir al màxim les expectatives dels nos-
tres clients. Tenim 8 hectàrees que es 

Salvador Olivé, director del Camping 3 Estrellas de Gavà

tradueixen en més de 400 parcel·les. 
Això indica que el client és molt variat 
però satisfem tothom de la mateixa ma-
nera. Ve des del que vol estar-hi tres dies 
per conèixer Barcelona, fins a la família 
que ve a passar la setmana. Per això te-
nim dues piscines remodelades, anima-
ció infantil i també per a adults, cursos 
de surf de vela, etc. 

www.camping3estrellas.com

Fotografia cedida pel Patronat de Turisme de Gran Canària (pàg. 9)
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Per a molta gent, Naturlandia és coneguda pel Tobotronc, el tobogan alpí més llarg del món que permet recórrer 
5,3 km de boscos andorrans en un trineu biplaça. Però aquest parc, situat a la Rabassa, en ple Pirineu andorrà, 

ofereix moltes altres possibilitats de diversió qualsevol dia de l’any enmig de l’alta muntanya andorrana.

Els dos sectors de Naturlandia, situ-
ats en dues cotes, a 2.000 i 1.600 me-
tres, permeten adoptar l’oferta d’oci 
adequada a l’estació en la qual ens tro-
bem. A l’estiu el parc es vesteix de verd 
i acosta més que mai els visitants a la 
naturalesa. Juntament amb l’esmentat 
Tobotronc, Naturlandia ofereix també 
l’Airtrekk que és l’Sky Trail més gran 
d’Europa amb una estructura de 10 tor- 
res i 13,5 metres d’altura integrat per 
54 elements diferents amb tres ni-
vells de dificultat. Al costat d’això una 
tirolina de 180 m, tir amb arc, buguis, 
mini golf, llits elàstics, paintball, inf la-
bles, vehicles elèctrics, Bumper ball, 
jeep a pedals, circuit de bicis i circuits 
amb ponis completen la primera part 
de l’oferta lúdica de la qual van disfru-
tar l’any passat més de 180.000 perso-
nes en total.

Naturlandia també compta en la seva 
cota 2.000 amb un parc d’animals on 
els visitants podran observar f lora i 
fauna autòctona com ara óssos bruns, 
llops, el linx boreal, les marmotes i di-
ferents herbívors com per exemple cér-

vols, daines, muf lons, isards o petits 
cérvols sika. Al seu costat una granja 
escola permet als més petits interpretar 
a través de diferents materials la nos-
tra relació amb els animals. L’oferta de 
la cota 2000 es completa amb tobogans 
Tubby i Minitubby, passeig en poni, ru-
tes en bugui i sortides de senderisme. 
El parc disposa de Wi-Fi gratuït en to-
tes les seves instal·lacions.

¿VOLS AVENTURA I NATURALESA A ANDORRA AQUEST ESTIU?

DESCOBREIX NATURLANDIA

Escapades

Naturlandia disposa d’una àmplia 
oferta d’allotjament i restauració. La 
Casa Rural Borda de Conangle ofe-
reix un allotjament únic a 2.000 me-
tres d’altura amb unes incomparables 
vistes del bosc de la Rabassa. Els clients 
de les seves set habitacions dobles dis-
fruten d’una estada exclusiva envoltats www.naturlandia.ad

de naturalesa. L’alberg, situat a la cota 
1.600, ofereix allotjament en habitaci-
ons múltiples per a grups i particulars 
amb tots els serveis: consigna, un men-
jador, dutxes i banys col·lectius, buga-
deria, sala TV, Wi-Fi i sala polivalent 
recreativa, instal·lacions adaptades a 
persones amb mobilitat reduïda i pen-
sió completa. L’oferta gastronòmica a 
Naturlandia inclou restaurants i bars 

en totes dues cotes, on s’ofereixen plats 
basats en la cuina tradicional com per 
exemple amanides, arrossos, escali-
vada, torrades, embotits i carns a la 
brasa.

Activitats d’estiu

Com a novetat aquest estiu també és 
possible completar la jornada lúdica 
amb diverses experiències per a tots 
els públics, com els tallers infantils 
de bombolles, les sortides de sende-
risme per poder descobrir els antics 
búnquers de la Guerra Civil espanyo-
la i l’experiència de ser un cuidador 
d’animals, durant la qual, acompa- 
nyats d’un cuidador del parc d’ani-
mals es podrà visitar totes les instal-
lacions, donar menjar als animals o 
conèixer de primera mà totes les es-
pecificitats de l’ofici.

Porque los días perfectos que de repente 
dejan de serlo, son cosa nuestra

Tú sigue disfrutando...

Sencillamente seguros
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MATARÓ, 
¡quin descobriment!

Una ciutat per descobrir en qualsevol moment de l’any, amb una situació 
privilegiada entre el mar i la serralada litoral i molt ben comunicada, a 30 minuts 

de Barcelona i de les poblacions més turístiques de la Costa del Maresme.
Mataró ha sabut recollir i conservar tradicions, patrimoni, cultura 

i entorn natural per oferir-la avui als seus visitants.

Passejar pel centre de Mataró sem-
pre és una bona experiència. L’ofer-
ta comercial i gastronòmica de 
qualitat, amb una gran diversitat 
de productes i amb els tradicionals 
mercats, combina amb un entorn 
atractiu i agradable on anirem tro-
bant mostres del seu ric patrimo-
ni per poder conèixer el llegat romà 
de l’antiga ciutat d’Iluro, sorpren-
dre’ns amb la bellesa del conjunt 
barroc dels Dolors, un dels més im-
portants de tot Catalunya o desco-
brir la Nau Gaudí, la primera obra 
de l’arquitecte modernista Antoni 
Gaudí i que actualment acull la Col-
lecció Bassat d’Art Contemporani de 
Catalunya. Totes aquestes i altres 
propostes es poden descobrir amb 
el servei gratuït d’audioguies, que 

Oficina de Turisme de Mataró
turisme@ajmataro.cat
www.vineamataro.cat

una pràctica cultural única al món, 
són algunes de les principals activi-
tats en què es pot participar.

I al setembre el cel és el protago-
nista, amb la celebració de la Festa 
del  Cel Mataró-Barcelona, l’especta-

cle aeri més important del  Mediter-
rani on participen patrulles i avions 
internacionals.

Montnegre i Corredor o disfrutar del 
nou parc d’aventures als arbres al Parc 
Forestal.

Els que són amants de la música a prin-
cipis de juliol podran disfrutar del Fes-
tival Internacional d’orgue (Fiorgue), 
que s’ha consolidat com un dels prin-
cipals esdeveniments musicals de 
l’àmbit internacional dedicat a aquest 
instrument.

A finals del mes de juliol aquesta ciu-
tat vibra, els seus carrers s’omplen 
de festa i d’espectacles per a tots els 
públics. Són Les Santes, la festa ma-
jor de Mataró, declarada Festa Patri-
monial d’Interès Nacional. Gegants, 
focs artificials, concerts, la Nit boja 
i també les actuacions de castellers, 

Si el Mediterrani pogués concentrar la seva història, cultura, tradició i  
manera de viure en una sola ciutat, seria una ciutat molt semblant a Mataró.

està disponible en cinc idiomes (ca-
talà, castellà, anglès, francès i rus).

Les seves platges, distingides amb les 
certificacions “Q” de qualitat turísti-
ca, ofereixen tots els serveis per pas-
sar poder una bona estona de bany. En 
el seu ampli front marítim podem tro-
bar ofertes gastronòmiques i d’oci que 
es complementen amb les del port es-
portiu que, amb més de 1.000 amar-
ratges disponibles, ofereix activitats 
nàutiques i subaquàtiques durant tot 
l’any. La Festa del Port dóna la benvin-
guda a l’estiu amb moltes activitats 
gratuïtes per disfrutar del mar.

Els apassionats de la muntanya i del 
bosc podran passejar o fer excursions 
a peu o també en bicicleta pel Parc del 
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Vilafranca del Penedès,
la capital del vi

A Vilafranca del Penedès, la Capital del Vi, entre la vinya 
encarant la recta final per convertir-se en el fruit que servirà 

per crear els nous vins i l’ampli ventall de recursos que la ciutat 
ofereix al visitant, trobareu un lloc ideal, una altra manera 

de refrescar-vos de les altes temperatures estivals.

De camí entre Barcelona i Tar- 
ragona, a prop del  mar, i amb 
un paisatge que identifica el 
territori, la vinya. Una vila 
històrica, terra de marca de 
l’època medieval que ha anat 
creixent al  ritme del  temps i 
de la mà de la producció del vi.

Viure l’estiu a Vilafranca és viu-
re el Vijazz, la mescla perfecta 
entre jazz de primera línia i els 
vins i caves del  territori; és pu-
jar al campanar de Santa Maria 
a admirar el paisatge del Pe-
nedès mentre, acompanyats 
d’una copa de vi, el sol ens ator-
ga els seus últims rajos de llum.
Vilafranca són castells, durant 
l’estiu les colles es preparen per 
als seus compromisos amb els 
assajos setmanals oberts als vi-
sitants i a col·laborar en la pi- 
nya, amb l’esperit de la supera-
ció i el treball d’equip entre els 
seus fonaments.

I, és clar, és Festa Major, la 
més típica, una festa declara-
da Patrimoni d’Interès Nacio-
nal, caracteritzada pel seu ric 
patrimoni folklòric i la par-
ticipació, una festa per veu-
re-la i viure-la. A Vilafranca 
perdre’s pel  centre de la ciu-
tat és descobrir les empremtes 
medievals en alguns dels seus 
edificis més emblemàtics ado-
nant-nos, a la vegada, de com 
el modernisme va modelar un 

comunicat de la ciutat a prin-
cipis del  segle XX deixant un 
important llegat d’arquitectu-
ra i d’escultura.

La ciutat és la porta d’entrada a 
tot el magnífic i ampli reperto-
ri de propostes de l’enoturisme 
al  Penedès: cellers i caves, allot- 
jaments, restaurants... Un uni-
vers d’oci al voltant del vi i del 
seu territori.

La tradició, la història, el co- 
merç tenen com a referent 
el mercat del dissabte que es 
desenvolupa al centre histò-
ric d’aquesta ciutat i hi dibui-
xa una amalgama de colors en 
forma de parades que es com-
plementa amb un comerç ac-
tual i viu. La gastronomia és 

una altra de les raons per visi-
tar la ciutat. Una oferta de res-
taurants que tenen el producte 
de proximitat i els vins del Pe-
nedès com els actors principals 
d’una pel·lícula on l’argument 
ens parla de qualitat i bon 
servei.

I sí, Vilafranca és vi, és poder 
veure com es produeix, és po-
der assaborir-lo als cellers, a les 
enoteques, i és també aprendre 
la seva cultura i història a VIN-
SEUM (Museu de les Cultures 
del Vi de Catalunya) i la seva 
taverna. La capital de vi, per 
tant, us té reservada l’experièn-
cia que alleujarà les més altes 
temperatures d’aquest estiu.

www.turismevilafranca.com

ARACENA, bellesa interior
Aracena, capital de la serra que porta el seu nom, s’estén 
per la franja nord de la província de Huelva. És un espai 

protegit pels seus alts valors mediambientals denominat 
Parc Natural Sierra d’Aracena i Picos de Aroche.

Aracena, referent del  turis-
me d’interior d’Andalusia té fà-
cil accés per carretera des de 
Huelva, Sevilla, Extremadura 
i sud de Portugal. La Gruta de 
las Maravillas és el més singu-
lar dels atractius turístics, però 
no és l’únic, sinó que la seva vi-
sita pot completar-se disfru-
tant de l’entorn natural, del seu 
conjunt històric artístic i d’una 
oferta gastronòmica de primer 
nivell i excel·lència, basat en el 
pernil i en els derivat del  porc 
ibèric de gla. 

La localitat regala la seva blan-

cor de típic poble andalús que 
destaca entre l’accidentada 
orografia de Sierra Morena. El 
seu entramat urbà transcor- 
re per valls i pendents empi-
nats que donen vida a una de 
les localitats amb més encant 
d’Andalusia.

Monuments com per exemple 
el Castell, l’Ajuntament Vell, 
la Parròquia de l’Assumpció, 
o ermites mudèjars, es fonen 
amb llocs d’avantguarda com 
el Museu d’Art Contempora-
ni a l’Aire Lliure, l’arquitectura 
regionalista d’Aníbal González 

o el Museu del  Pernil, entre 
altres.

L’atractiu d’aquesta ciutat es 
complementa amb un entorn 
natural on perviuen les deve-
ses i la castanyeda, dos ecosis-
temes únics al món, que li han 
merescut el reconeixement per 
la UNESCO com a Reserva de 
la Biosfera.

Una extensa xarxa de camins i 
senders configuren l’espai ido-
ni per a la pràctica del turis-
me actiu i d’aventura, així com 
també per al contacte directe 

www.aracena.es
ventaonline.aracena.es

turismo@ayto-aracena.es

amb la naturalesa i l’observa-
ció d’aus. 

Tot això converteix Aracena 
en un destí d’interès durant 
tot l’any i també per a tots els 
públics.

La Gruta de las Maravillas

La Gruta de las Maravillas es lo-
calitza dins del casc urbà d’Ara-
cena, cosa que permet un fàcil 
accés al visitant amb la pos-
sibilitat de disfrutar dels di-

versos recursos turístics de la 
localitat.

És un dels monuments natu-
rals més sorprenents d’Anda-
lusia i Espanya. La visita és 
un recorregut circular en el 
qual l’aigua, de forma lenta 
i pacient, ha dissolt els mar-
bres originals per donar lloc 
a multitud de formacions de 
fragilitat i bellesa extrema. Es-
talactites, estalagmites, arago-
nites, excèntriques, banderoles 
i llacs subterranis constituei-
xen un espai absolutament 
espectacular.

La riquesa i varietat de formaci-
ons la converteixen en una de les 
cavitats més atractives del nostre 
país. Oberta al públic des del 1914, 
és pionera del turisme subterra-
ni a Espanya.

Informació: Oficina Municipal de Turisme

Tots els dies. 
Horari: De 10.00 a 14.00 i de 16.00 a 18.00 hores.
Telèfon: 663 937 877 i 663 937876 

Les places i parcs urbans de 
Mollet del Vallès proporcio-
nen un agradable refugi per a 
suportar la calor i un gran ven-
tall de possibilitats d’oci per als 
més petits. Destaquen el parc 
de Can Mulà, un cèntric pul-
mó verd que ofereix als seus 
visitants l’ombra d’arbres cen-
tenaris, modernes àrees de joc 
infantil i activitats culturals a 
la biblioteca de la ciutat; també 
els parcs de les Pruneres i el de 
Pau Casals, amb suaus ondula-
cions alfombrades de verd i es-
pais per poder jugar, passejar 
o agafar forces disfrutant d’un 
bon refrigeri.
 
Però per aprofitar al màxim tot 
el potencial verd que ofereix 
Mollet, us recomanem diri-
gir-vos a l’espai rural de Ga-
llecs, un oasi de tranquil·litat al 
cor mateix del Vallès urbà. Ga-
llecs ofereix interessants itine-
raris per poder fer a peu o en 
bicicleta i s’està convertint en 
un punt d’interès per als afici-
onats a l’ornitologia, ja que és 
una parada obligada per a dife-
rents espècies d’aus durant les 
seves migracions.

Festa i cultura a l’estiu

El bon temps omple aquesta 
ciutat d’activitats a l’aire lliure, 
de les quals la cita més desta-

MOLLET DEL VALLÈS  
Capital europea del medi ambient

Amb l’arribada del bon temps, la ciutat, a només 20 km de  
Barcelona, ofereix nombroses possibilitats d’oci a l’aire lliure.  
El manteniment de les zones verdes ha sigut un dels eixos  

pels quals la Unió Europea ha guardonat Mollet amb el  
premi European Green Leaf 2015, que l’ha situat com a 
capital europea del medi ambient durant l’últim any

www.molletvalles.cat
www.museuabello.cat

www.espairuralgallecs.cat 

rolla o Mir, entre altres, ofe-
reix visites guiades gratuïtes 
durant la Festa Major, tant al 
museu com al laberint màgic 
de la Casa del  Pintor, i con-
certs nocturns de jazz a la 
terrassa.
 
Altres fires d’interès són la Fes-
ta Major de Gallecs (del 22 al 24 
de juliol) i la Fira d’Artesans 
(del 16 al 18 de setembre).

cada de totes és la Festa Ma-
jor d’estiu (del 19 al 23 d’agost). 
Cinc dies durant els quals la 
ciutat desperta de la canícu-
la estival i es bolca en la seva 
festa gran, amb concerts i ac-
tivitats per a tots. Com a tret 
distintiu, els grups de Morats 
i Torrats rivalitzen per animar 
el poble amb divertides proves 
per demostrar el seu enginy, 
força i originalitat.
 
El Museu Abelló, on podem 
contemplar obres de Picasso, 
Dalí, Miró, Tàpies, Brossa, So-
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-¿ Quina és l’oferta per a aquesta èpo-
ca estival?
Aquest estiu comptem amb més 
de 50 propietats en exclusiva i el 
nostre objectiu és anar augmen-
tant progressivament aquesta 
oferta, oferint sempre un servei 
de qualitat, amb un manteniment 
integral de les nostres cases i apar-

-¿Quins altres serveis ofereixen?
Diversif icar la nostra cartera de 
serveis ha sigut un tema clau per 
poder ampliar la nostra clientela i 
per expandir-nos com a empresa. 

Oferim el servei d’admi-
nistració de comu-

nitats d’edif icis, 
estem especi-

alitzats en la 
venda d’im-

mobles de 
banc a la 
zona d e 
l ’Empor- 
dà i tam-
b é  e n s 
dediquem 

a tramitar 
asseguran-

ces  d e tot a 
mena a través 

de Catalana Oc-
cident. A més a més, 

oferim una àmplia cartera de 
lloguer anual i el nostre punt fort 

Helena Jornet, gerent d’Helena Jornet Finques

“Oferim un servei de qualitat cuidant 
sempre fins a l’últim detall”

Des de fa tres anys, Helena Jornet Finques, immobiliària ubicada a Sant Feliu de Guíxols, ha apostat fort pel 
lloguer vacacional de propietats turístiques. Aquest és un dels punts forts per a aquesta temporada d’estiu 

d’una empresa especialitzada en la Costa Brava. Parlem amb la seva propietària, Helena Jornet.

L’empresataments perquè tot estigui cor- 
recte i cuidant fins a l’últim detall.

-¿Quin és el valor afegit d’Helena 
Jornet Finques per fidelitzar tant 
aquests clients?
Aconseguim que els nos-
tres clients se sentin 
molt còmodes do-
nant-los un trac-
te personalitzat 
i facilitant-los 
tots els tràmits 
necessaris per 
portar a ter-
me el lloguer 
de les seves 
cases i aparta-
ments. Fem un 
seguiment cons-
tant de les propie-
tats perquè estiguin 
en perfecte estat ja que 
cuidant-les ens asegurem que 
els nostres clients turistes se sentin 
com a casa o fins i tot millor. 

“Estem 
especialitzats en 

la venda  
de propietats 

exclusives amb  
una excel·lent  

ubicació a la Costa 
Brava”

Des del 1989, Helena Jornet està es-
pecialitzada en la compravenda i llo-
guer de béns immobles, administració 
de finques, de comunitats i asseguran-
ces a la Costa Brava.

encara continua sent la venda de 
propietats. Sempre hem procurat 
que els nostres clients tinguin co-
berts tots els serveis que puguin 
arribar a necessitar per a la seva 
comoditat.

www.helenajornet.com

L’empresa
Masifill Patrimonia, amb més de 
80 anys d’experiència i quatre 
generacions familiars al cap-
davant de la qual ara mateix es 
troba Aureli Mas com a Propie-
tari i Director General, integra en 
únic model, serveis independents 
d’assessoria immobiliària, patri-
monial, legal i financera. Gesti-
ona més de 350 comunitats de 
propietaris (320 a Barcelona) i 1700 
entitats de lloguer a Barcelona.

Sembla que hi ha un mercat immobiliari que comença a desemperesir-se després d’una 
llarga i intensa hibernació i un capital que està començant a sortir del cau.  

Els millors no volen tancar simples operacions, sinó assessorar de forma correcta el client.

Joan Raldiris, Gerent de Masifill Patrimonia, assessorament i gestió patrimonial

“Es nota que no hi ha un afany especulatiu com 
sí que hi era abans que esclatés la crisi; s’utilitza 

el producte immobiliari com a valor refugi”

Fotografia: Toni Santiso

-Tot apunta que el mercat immobili-
ari s’està reactivant. ¿És així, podem 
afirmar-ho?
Sense cap mena de dubte, s’està reacti-
vant. A la zona de Barcelona, que és on 
nosaltres som experts, s’ha no-
tat una pujada del preu de 
lloguer, encara que no a 
extrems com els que a 
vegades he sentit en 
alguns mitjans, és 
a dir, el 17% de pu-
jada generalitzada 
no l’hem vist. Però 
sí que és una evi-
dència, no només els 
preus han pujat sinó 
que per un altre costat han 
baixat els temps en què es tri-
ga a tancar una operació de lloguer, per 
la falta d’estoc existent. 

-¿I pel que fa a les operacions de 
compra-venda?
Per descomptat, hi ha molt capital naci-
onal o estranger que s’està interessant 

per la compra d’edificis sencers, per re-
habilitar-vos i posar-los en venda o de 
lloguer, això depèn del tipus d’inversió 
que estigui buscant cada client. El preu 
de venda també està pujant lleugera-

ment perquè falta estoc de ven-
da, especialment en obra 

nova.

-¿Ha canviat la crisi 
la manera d’inver-
tir el capital?
Sí, és cert que hi ha-
via un capital a l’ex-
pectativa de veure 

què passava en el 
mercat amb el preu dels 

edificis i ara hi ha gent que 
es torna a plantejar la compra 

d’un immoble per posar-lo de lloguer, 
i qui s’anima a accedir a la compra de 
la seva vivenda habitual, però es nota 
que no hi ha un afany especulatiu com 
sí que hi era abans que esclatés la cri-
si, s’utilitza el producte immobiliari 
com a valor refugi donada la falta de 

“El nostre 
objectiu no és 

aconseguir realitzar 
una operació amb èxit, 
sinó que el client quedi 

molt satisfet amb  
tota l’operació”

rendibilitat dels productes financers, 
per un altre costat la compra d’edificis 
sencers significa que les expectatives 
de rendibilitat cada vegada van millor 
i això també és un bon senyal.

-¿Quins serveis pot trobar el client 
que truca a Masifill Patrimonia?
Seguretat en el consell i en la gestió. 
Comptem amb un equip de professi-
onals qualificat i experimentat que es 
manté exhaustivament actualitzat so-
bre les novetats legislatives i de juris-
prudència. Els nostres clients solen 
buscar una guia global i per això en la 
majoria dels casos fa falta la interven-
ció de més d’un professional.

-¿Quins són els trets que us diferen-
cien d’altres empreses d’assessora-
ment i gestió patrimonial?
El principal tret diferencial és precisa-
ment que som administradors, bus-
quem la satisfacció del nostre Client, 
ja sigui un propietari a qui gestionem 
el lloguer o un integrant d’una comu-

nitat de propietaris, la confiança que 
ens dipositen es renova dia a dia, en 
una compravenda igual: per a nosal-
tres l’objectiu no és aconseguir re-
alitzar una operació amb èxit, sinó 
que el client quedi molt satisfet amb 
tota l’operació. Aquesta bona imat-
ge de professionalitat i confiança és 
la que volem donar al 100% dels nos-
tres clients, i l’experiència ens diu que 
treballant bé és possible. Entenem 
que una operació tan important com 
la compra-venda d’un pis o d’un edifi-
ci és, d’alguna manera, una de les ope-
racions més importants que faràs en la 
teva vida i mereix un acompanyament 
d’un professional que no en tots els 
llocs s’ofereix. Aquest acompanyament 
va molt més enllà perquè s’intenta as-
sessorar el client a tots els nivells. No 
només és important que el client co-
bri uns diners per haver realitzat una 
venda, també ho és i molt el que farà a 
posteriori amb aquests diners, ja que 
si no estan ben gestionats pot perdre’ls 
o no treure’n la màxima rendibilitat.

També ens encarreguem de tota l’es-
tratègia de promoció de l’immoble 
perquè resulti una operació el més 
interessant i atraient possible per al 
client potència d’aquell bé en parti-
cular. El nostre client és el més im-
portant, sempre defensem els seus 
interessos, perquè al capdavall són 
els nostres interessos.

www.masifill.com 
www.masifillpatrimonia.com

Un equip al servei 
del client
Una de les claus de l’expansió ex-
perimentada per Helena Jornet 
Finques en els últims anys ha si-
gut el seu equip de professionals, 
format i especialitzat en diferents 
àmbits. “Tenim un equip molt im-
plicat i gràcies a ell apostem per 
seguir creixent com a empresa du-
rant els pròxims anys”, explica Hele-
na Jornet.
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L’apassionant història de la línia ferroviària, estació i túnel de Canfranc es va iniciar fa 163 anys, i encara està inconclusa. El 1847 va quedar 
redactat el projecte de Llei General de Ferrocarrils en el qual es preveia una comunicació amb França, des de Madrid, passant per Valladolid 

i Irun. Sis anys després, el 1853, la societat aragonesa va reivindicar un traçat alternatiu, mitjançant un manifest amb el qual arrenca el 
Canfranc: “Els aragonesos a la nació espanyola. Consideracions sobre els avantatges del ferrocarril del Nord per Saragossa i Canfranc”

Setanta-cinc anys de paciència i tena-
citat, tossuderia si així es prefereix, 
van mediar fins que, el juliol del 1928, 
es va inaugurar la línia, l’estació i el tú-
nel reclamats el 1853. L’element més 
significatiu d’aquest conjunt és l’Esta-
ció Internacional, una imponent joia 
de l’arquitectura ferroviària, coetà-
nia, entre altres, de l’estació de Fran-
ça, a Barcelona (1929). De 240 metres 
de longitud per una mica més de dotze 
d’amplada, és el resultat d’un projecte 
a cavall entre dues maneres d’enten-
dre l’arquitectura: una que se n’anava 
(Beaux Arts) i una altra que arribava 
(Funcionalisme/ Racionalisme). De la 
primera va agafar l’estètica, monumen-
tal, simbòlica, representativa; del segon 
els materials, formigó i acer, i el concep-
te de la construcció concebuda com a 
màquina prestadora de funcions.

Però, assumit el primer i inevitable im-
pacte que aquest magnífic edifici pro-
voca, s’imposa una segona realitat, la 
del conjunt ferroviari. Una esplanada 
de gairebé 200.000 m2 (l’estació inter-
nacional només ocupa 3.000 m2), es-

quitxada de platges de vies i, sobretot, 
d’humils edificis, complementaris del 
principal, la sola toponímia del qual ja 
resulta emotiva: la gran cotxera de car- 
ruatges, el dipòsit de locomotores, els 
dormitoris de maquinistes (un per a es-
panyols, un altre per a francesos), els 
hangars espanyol i francès, el magat-
zem corb, i tants altres que van fer vi-
able la internacionalitat d’una estació, 
situada a quatre quilòmetres de la fron-
tera, sota tutela de dos estats: l’espanyol 
i el francès.

Resulta més sorprenent quan es co-
neix el conjunt d’obres que es van haver 
d’executar entre 1908 i 1928: el desvi-
ament del curs del riu Aragó (partia 
en dos l’emplaçament escollit) o farci-
ments artificials per crear l’esplanada 
a una cota catorze metres per sobre de 
l’originària, entre altres.

Des del 1928 fins al 1970 va complir amb 
la seva funció de mitjà de transport in-
ternacional (només interromput entre 
el 1936 i el 1940, per raó de la Guerra 
Civil) i, en la contesa internacional va 

José Luis Soro, conseller del Departament de Vertebració del Territori, Mobilitat i Vivenda del Govern d’Aragó

On et porti el tren

servir de duana per al trànsit de mer-
caderies tan peculiars com per exemple 
el ferro i el wolframi, enviats a Alema- 
nya per a la fabricació de munició du-
rant la segona gran guerra, i d’or en 
sentit invers, com a pagament de l’an-
terior i procedent dels espolis realitzats 
per les autoritats nazis en els països que 
havien ocupat. 

El 1970 un accident al costat francès de 
la línia (la saviesa popular diu que in-
tencionat) va enfonsar el pont de Ĺ Es-

tanguet, que ningú es va molestar a 
reparar i que, per tant, ha provocat que 
en els últims 46 anys Canfranc sigui fi-
nal de trajecte, privant-la del seu con-
tingut internacional.

El Govern d’Aragó, juntament amb 
RENFE / ADIF i amb l’Ajuntament de 
Canfranc, treballen des del 1994, ja fa 
vint-i-dos anys, en la rehabilitació in-
tegral del que Canfranc suposa per a 
l’Aragó: connexió amb Europa, cir-
culació internacional de passatgers i 

mercaderies, respecte a la memòria 
col·lectiva i a l’esforç dels que van fer 
realitat aquest mite, fa un segle i mig, 
i recuperació de l’espai per a l’activitat 
cívica i social.

L’Aragó té una joia, on l’aspecte simbò-
lic, l’emocional i el seu immens poten-
cial turístic tenen un nom: 

Estació Internacional de Canfrac

www.canfranc.es

5 - 17 anys 2 - 4 anys

3 PC* 135 € 101 € 68 €
4 PC 175 € 131 € 88 €
6 PC 250 € 188 € 125 €
7 PC 280 € 210 € 140 €
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Hondarribia és una moderna i 
tranquil·la ciutat que respira a la 
riba del riu Bidasoa, protegida per 
la muntanya Jaizkibel i la badia de 
Txingudi i oberta al Cantàbric. El 
seu caràcter estratègic i fronte-
rer, han donat lloc a una història 
plena de setges, tractats de pau, 
casaments reials, intercanvis de 
princeses...

El nostre recorregut comença a l’anti-
ga ciutat emmurallada. Molts són 
els racons i secrets que encara guar-
den les seves muralles. La seva silu-
eta fortificada amb baluards i la seva 
robustesa són fruit del disseny de fa-
mosos arquitectes italians del s. XV 
i XVI.

A Arma Plaza (plaça d’armes) enca-
ra ens sembla veure la guarnició del 
Castell en ple exercici d’armes o les 
corrides de toros que tenien lloc en 
aquesta plaça amb precioses vistes 
al mar. Destaca en aquest escenari 
el Castell de Carles V (convertit en 
hotel). 

Des de la plaça, els peus ens condui-
ran cap a l’Església Parroquial Santa 
María de la Asunción i del Manzano, 
del s. XV-XVI. A continuació ens dei-
xarem portar pels seus estrets carrers 
empedrats per descobrir unes elegants 
cases i palaus, la bellesa dels seus for-
jats balcons de ferro i l’elegància dels 
alers de les seves teulades.

Abandonarem la ciutat intramurs 
per dirigir-nos a l’antic barri dels 
pescadors. Conegut popularment 
com a Portu Auzoa o La Marina, en 
ell el carrer San Pedro i Santiago ens 
seduiran immediatament amb les 
típiques i acolorides cases de pes-
cadors, d’alegres i f lorits balcons, i 
amb la seva atrafegada vida de ter- 

rasses, bars i restaurants, alguns 
d’ells considerats entre els millors 
de la gastronomia basca. No deixa-
rem Hondarribia, sense entregar-nos 
al sucós plaer de la seva famosa cui-
na en miniatura o pintxos, que es-
quitxen les barres dels bars de colors 
i aromes de tradició i de moderna i 
elaborada experimentació. Ple de 
caràcter i autenticitat, aquest barri 
segueix avui dia conservant el seu sa-
bor de tradició pesquera.

Des de la Marina, l’elegant passeig Bu-
trón a la vora de l’aigua, ens condui-
rà cap a la platja i el port esportiu, on 
podrem disfrutar de qualsevol dels 
seus establiments hostalers amb vis-
tes al mar, d’un bany a les tranquil·les 
aigües de la seva platja o d’asseure’ns 
en una de les roques del seu espigó i 
deixar passar el temps. Cara a cara, 
contemplem l’arribada dels vaixells 
carregats de peix en el modern i ac-
tiu port pesquer.

Passat el port, el cap d’Higuer s’obre 
cap al  Cantàbric. Protector i vigilant, 
el castell de San Telmo continua atent 
a l’arribada de corsaris, escortat pel  
Far, fidel i infal·lible.

Per acabar d’entendre la màgia 
d’aquesta ciutat visitarem Guadalu-
pe, a la muntanya Jaizkibel, on es troba 
el santuari de la mare de Déu patrona 
que dóna nom al lloc. Com peregrins, el 
Camí de Santiago, després de travessar 
la ciutat, ens ha conduït fins a aquest 
alt, que ens acull amb el seu balcó de 
meravelloses vistes, les seves cantines 
i berenadors, uns senders per on per-
dre’s i mig amagada a la terra..., una 
“secreta” fortificació del s. XIX.

Història, gastronomia, platja, natu-
ralesa, música, tradició... L’acolorida i 
bonica ciutat d’Hondarribia acull qui 
la vulgui viure.    

Hondarribia 
viu i respira al ritme del Cantàbric

La silueta d’Hondarribia llança una crida a turistes i viatgers. Una crida  
antiga, profunda i vibrant que atrau inevitablement qui la contempla, marcada  

pel castell d’origen medieval i un majestuós recinte emmurallat.

www.hondarribia.eus

Villas
Marineras
Caerás en sus redes
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Saborea una GASTRONOMÍA tradicional y marinera • Descubre una NATURALEZA en armonía con sus pobladores
Disfruta de unos servicios de CALIDAD turística •  Consigue una pieza de ARTESANÍA, única y de excelente diseño Aprende a apreciar un CLIMA suave y peculiar

Déjate seducir por la sabiduría de GENTES sencillas y acogedoras • Llénate de asombro ante un MAR diferente

www.villasmarineras.es

Festes i tradició
Però Hondarribia és, sobretot, una ciutat que manté la seva aroma de 
tradició, disfrutant de les seves nombroses festes: la solemne i silencio-
sa processó del  Divendres Sant, els ritus de memòria i prosperitat dels 
pescadors a través de l ’ofrena a la mare de Déu del Carme i la “Kut-
xa entrega”, les traineres amb els seus remers disputant-se la Bandera 
d’Hondarribia i les festes patronals amb el seu “alarde” que cada 8 de 
setembre renova el vot fet a la mare de Déu de Guadalupe, per la victò-
ria en el setge del 1638.

Una altra de les importants cites a Hondarribia sens dubte és el Festival 
de Blues que té lloc a mitjans del mes de juliol, quan la ciutat sencera 
s’omple d’escenaris plens d’autèntica energia de blues.
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“AQUEST ESTIU HUELVA HO TÉ TOT”

Naturalesa desbordant

Hi ha molts llocs i manera de refres-
car-se durant l’estiu, però una d’elles 
és a la vora de l’Atlàntic, a l’extrem 
més al sud de la península, on la unió 
dels rius Tinto i Odiel conformen un 
dels estuaris més bonics d’Europa. 
Aquí, al terme municipal de Huelva, 
hi ha el paratge natural Marismas del 
Odiel, un ecosistema de 7.000 hec-
tàrees, declarat Reserva Natural de 
la Biosfera i conformat per aigua-
molls, dunes, salines, illes pinedes i 
una de les poques platges naturals de 
tot Andalusia: El Espigón. A Maris-
mas del Odiel s’hi pot arribar des del 
centre de la ciutat per un carril bici 
o travessant la ria amb un deliciós 
passeig. Us trobareu amb una de les 
cases d’aus més grans del continent, 
amb més de 100 tipus diferents, en-
tre ells una immensa colònia de f la-
mencs, que podreu contemplar des 
de pintorescos observatoris.

Una de les senyes d’identitat de la 
ciutat és la ria, que torna a recon-
quistar com a espai d’oci i turisme. 
És irrenunciable un passeig en vai-
xell per les seves aigües des del Mue-
lle de Levante o el tradicional passeig 
en la ‘canoa’, que uneix la capital amb 
la localitat costanera de Punta Um-
bría, durant molts anys l’únic mitjà 
de transport cap a les platges.

La majoria dels visitants es merave-
llen també amb l’estampa de la ria 
des dels pujols, un dels elements més 
distintius de la geografia de la ciutat, 
on se situa el santuari de la seva pa-
trona, la mare de Déu de la Cinta. En 
aquest petit temple va resar Cristò-
for Colom després del seu primer vi-
atge per agrair l’èxit de l’expedició.

El pujol del Conquero és un mirador 
privilegiat d’un d’aquells capvespres 
que no s’obliden, una posta de sol que 
es ref lecteix a les aigües de la ria i en 
els quals el crepuscle s’acoloreix d’un 
rosa intens, del qual va quedar ena-
morat el poeta de Huelva més uni-
versal, el nobel Juan Ramón Jiménez. 

Rere el rastre dels anglesos

Un altre dels llocs més emblemàtics 
i fotografiats de la ciutat és el Muelle 
Cargadero de la Companñía Mine-
ra de Río, una obra arquitectònica 
del segle XIX realitzada pels angle-
sos i pionera en l’enginyeria d’aquell 
temps. El moll és una de les moltes 
empremtes que la ciutat conserva de 
la presència anglesa, rastres patri-
monials que conformen una de les 
rutes turístiques més interessants 
que es poden realitzar: la del llegat 
anglès. 
A Huelva hi ha estampes que semblen 

Cap a la Capital Espanyola de la 
Gastronomia 2017
Huelva aspira i es prepara per aconseguir ser ‘Capital Espanyola de la Gas-
tronomia 2017’, un títol que ratificarà una capitalitat que ja exerceix de fet, 
perquè aquí menjar o tapejar s’eleva fins a la categoria d’art. Els seus mer-
cats i els seus restaurants són testimoni de l’excel·lent qualitat dels seus 
productes: la seva apreciada gamba blanca, el pernil de Jabugo, les carns 
ibèriques, les tellerines, el marisc, 
el pop, el peix, la maduixa, l ’oli, els 
vins del Comtat, els seus bolets au-
tòctons... La llista és interminable. En 
la seva àmplia oferta de restaurants 
i grastrobars trobareu les receptes 
més saboroses del receptari tradici-
onal combinades amb unes confec-
cions culinàries creatives, divertides 
i innovadores, que arriben de la mà 
d’una nova generació de cuiners li-
derats pel xef Xanty Elías, guardonat 
amb una estrella Michelin. 

Huelva us espera tot l ’any, però 
aquest estiu ho fa d’una manera es-
pecial per poder-vos atrapar o sor-
prendre com mai us hauríeu imaginat.

d’altres llocs i una d’elles és el Barrio 
Reina Victoria o Barrio Obrero, de-
clarat conjunt històric 
artístic i conformat 
per vuitanta vi-
vendes al més 
pur estil bri-
tànic, que 
v a n  s e r 
constru-
ïdes pels 
anglesos 
p e r  a l s 
seus tre-
balladors. 
N o  g a i r e 
lluny d’aquí, 
al final de l’Ala-
meda Sundheim, hi 
ha una altra de les para-
des de la ruta a la Casa Colón. Aquest 
vistós conjunt d’edificis va ser un dia 
l’hotel més luxós del continent, re-
convertit posteriorment en Palau de 
Congressos i un dels principals cen-
tres culturals de la ciutat. En les se-
ves instal·lacions va néixer el primer 
equip de futbol espanyol, el Recrea-
tivo de Huelva el desembre del 1889.

Vocació americanista

Si les ciutats tenen vocació, la de 
Huelva és americanista. Aquesta ter- 
ra va ser bressol de la gesta colom-
bina i des d’aleshores ha sigut punt 
de trobada entre Europa i Amèrica. 
Malgrat els segles la fita segueix pre-
sent a la capital, que dedica les seves 
festes grans, Las Colombinas, al re-
cord de la sortida de Colom cap al 
Nou Món. A la fe dels descobridors va 
dedicat el gran monument de l’escul-
tora nord-americana Gertrude Van-

derbilt Whitney, que els Estats Units 
van donar a Espanya el 1929 i que du-

rant anys ha sigut la carta de pre-
sentació d’aquesta ciutat 

al món. No gaire lluny 
de l’escultura hi ha el 

Muelle las Carabe-
las, amb una fidel 
reproducció dels 
tres navilis, un 
lloc que dispara 
la imaginació de 
grans i petits.

Si, a més a més, us 
voleu  sorprendre 

amb els secrets de la 
història i amb la impor-

tància que va tenir en el seu 
passat, planegeu una visita al Mu-

seu Provincial i comproveu vosaltres 
mateixos les troballes que es van fer 
al seu subsòl, restes arqueològiques 
que confirmen la presència de Tar-
tessos i ens descriuen la vida dels 
fenicis, romans i àrabs en aquesta 
terra.

Viure el carrer

Potser l’atractiu més gran d’aques-
ta ciutat està als seus carrers, en la 
convivència amb la seva gent, a dis-
frutar del bullici del Mercado del 
Carmen, temple de la gastronomia 
de Huelva, o de la tradició del Mer-
cado de San Sebastián, a assabo-
rir un bon vi i un bon marisc o el 
seu excel·lent pernil amb la conver-
sa amiga i agradable de la gent de 
Huelva. La seva excel·lent climato-
logia us convida a viure el carrer i 
per això teniu a la vostra disposi-
ció un encantador laberint de car-

Qui la visita, repeteix. En aquesta frase podria condensar-se l’experiència 
dels turistes que arriben a Huelva per primera vegada. És difícil que el 
visitant no acabi embruixat d’aquesta ciutat amagada al sud, acollidora, 
càlida, alegre, festiva i, sobretot, saborosa. Huelva, la que guarda els se-

crets de la mítica Tartessos en els seus fonaments o la que els anglesos 
van fer seva durant anys, aspira a convertir-se l’any que ve en la Capital 
Espanyola de la Gastronomia. Si encara no l’heu descobert, aneu prepa-
rant el viatge perquè aquest estiu Huelva ho té tot. 

rers i placetes de vianants per anar 
a comprar, per passejar, per tapejar 
i per disfrutar de concerts i espec-
tacles a l’aire lliure. I és que aquest 
estiu Huelva s’omple de cultura amb 
un intens programa d’actuacions a 
l’aire lliure i també amb els princi-
pals artistes del país a l’escenari del 
Gran Teatro, l’espai escènic més em-
blemàtic de la ciutat.

Les festes colombines

Durant l’estiu Huelva arriba a més 

a més al seu zenit amb la celebració 
de les seves festes més importants, 
Las Colombinas, Festes d’Interès Tu-
rístic Nacional, des del  2 fins al  7 
d’agost. Durant una setmana, les 
casetes del seu enorme recinte fi-
ral obren les portes als visitants, 
que trobaran aquests dies per di-
vertir-se: concerts, balls, atracci-
ons, activitats culturals, esports i 
una gran cordialitat per part dels 
seus amfitrions.

www.huelva.es

Una 
història i 

cultura riquíssimes, 
una intensa vida  

al carrer, una gastronomia 
d’alta qualitat...  
I una naturalesa 

espectacular. Huelva 
ofereix tot i això  

i molt més.
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GRAN CANÀRIA
UN PARADÍS A L’ABAST DE TOTHOM

Gran Canària és un 
verger situat enmig 
de l’oceà Atlàntic que 
deu la seva sorprenent 
bellesa al seu origen 
volcànic. La varietat 
del seu paisatge i 
l’agradable temperatura 
durant tot l’any l’han 
convertit en un destí 
únic en el qual la platja 
i la naturalesa són 
simultàniament sinònim 
de diversió i descans. 

L’Illa emergeix com un lloc ideal per escapar de la rutina gràcies a la seva oferta cultural  
i d’oci, l’amabilitat de la gent i l’esperit integrador d’una capital oberta al món.

www.grancanaria.com

Deu raons per a un amor a primera vista
El clima privilegiat del qual gaudeix 
Gran Canària permet disfrutar dels 
seus encants naturals en qualsevol 
època de l’any. Abruptes barrancs sol-
quen l’Illa des de les muntanyes, on 
és possible practicar senderisme i al-
tres esports a l’aire lliure. El Roque 
Nublo, un monòlit emblemàtic, ofe-
reix una panoràmica impressionant: 
la culminació d’una obra paisatgis-
ta perfecta.

La costa de Gran Canària està ador-
nada per 60 quilòmetres de platges 
de sorra rossa majoritàriament ac-
cessibles i segures per al  bany. Les 
Dunes de Maspalomas és un encla-
vament màgic per evadir-se i reno-
var energia. El viatger que apreciï la 
intimitat està d’enhorabona perquè 
l’Illa oculta cales remotes en les quals 
el protagonista és el silenci. 

L’Illa de les mil cultures

Gran Canària porta la multiculturali-
tat en els seus gens com a resultat de 
les seves relacions amb Europa, l’Àfri-
ca i Amèrica. L’Illa traspua història i 
un ampli catàleg de manifestacions 
artístiques i arquitectòniques. L’he-
rència del seu passat aborigen con-
viu amb un present cosmopolita. El 
segell de la seva gastronomia també 
seduirà el  visitant. 

L’Illa on els nens només tenen 
prohibit avorrir-se

Un viatge és sempre una experièn-
cia per al  record. Un curt espai de 
temps amb un valor que es multipli-
ca quan es porta a terme en compa- 
nyia de la família. Gran Canària és 
un destí ideal per disfrutar amb els 

1. El termòmetre com a aliat. Gran Canària va 
ser beneïda amb una agradable climatologia fruit 
de la seva privilegiada situació geogràfica i de 
la generosa voluntat dels vents alisis. Aquests 
són alguns dels condicionants que li confereixen 
una temperatura mitjana anual de 24 graus. El sol 
s’amaga però no dorm mai. La peculiar orogra-
fia de l ’Illa garanteix una atmosfera suau i varia-
ble que relativitza el rigor de les quatre estacions 
de l ’any.

2. Un espectacular decorat natural . L’afany per 
la conservació del seu patrimoni natural ha con-
vertit Gran Canària en un lloc on el temps sem-
bla haver-se aturat. Gairebé la meitat de la seva 
superfície és territori protegit, un llegat que as-
segura un nivell de puresa mediambiental ex-
traordinari. Aquesta voluntat és perfectament 
compatible amb un plaer responsable. El seu ori-
gen volcànic és un record omnipresent.

3. La platja com a forma de vida. Gran Canària al-
berga 60 quilòmetres de platges en els seus 236 
quilòmetres de costa. El seu litoral ha sigut el pati 
d’esbarjo de generacions d’illencs orgullosos de 
poder compartir el seu tresor amb el visitant. El 
catàleg és ampli i per a tots els gustos, des de 
les extenses alfombres de sorra rossa del sud als 
paratges íntims que esquitxen el nord de l ’Illa. 

4. La llar dels esportistes. Els amants de la mun-
tanya estan d’enhorabona gràcies a la xarxa de 
senders que recorre tota la geografia de l ’Illa. 

Gran Canària també és un paradís per als apas-
sionats de la bicicleta, testimonis avantatjats dels 
seus sorprenents paisatges. Els que prefereixin 
el mar poden escollir entre un variat assortiment 
d’activitats. Surf, windsurf o ‘kitesurf’ si el que es 
busca és un cop d’adrenalina; pesca esportiva i 
submarinisme si es prefereix una evasió comple-
ta sota la superfície.

5. Un lloc per disfrutar de la família. Gran Canà-
ria és un destí ideal per disfrutar del  temps lliure 
en companyia dels éssers estimats. En parella o 
a la calor dels més petits de la casa, val la pena 
invertir part de l ’estada a conèixer les atraccions 
que convertiran el seu viatge en una experièn-
cia inoblidable.

6. Terra d’història, cultura i oci. La història pre-
hispànica de Gran Canària continua bategant sis 
segles després de la conquista. El passat abori-
gen és conservat amb zel en parcs arqueològics 
i museus que també recullen el mestissatge cul-
tural que regna a l ’Illa. Cristòfor Colom va fer es-
cala a Gran Canària camí d’Amèrica i va deixar 
una empremta inesborrable de la qual encara es 
preserven curiosos vestigis. El Carnaval és una 
de les festes més representatives d’un ric calen-
dari d’oci i deixa veure el caràcter afable i diver-
tit dels seus habitants.

7. Un exquisit mar de sabors. Cada racó de Gran 
Canària brinda la possibilitat de descobrir deli-
cioses aromes que emanen d’una gastronomia 

alegre i heterogènia. L’Illa presumeix de ser l’únic 
lloc d’Europa on es cultiva cafè però també llu-
eix amb satisfacció els encants dels seus pro-
ductes hortofructícoles, una sucosa rebosteria 
i un icònic rom elaborat al celler més antic del  
continent. 

8. Fes una pausa en la teva vida. Gran Canària és 
un destí perfecte per descansar i deixar enrere els 
problemes. L’oferta de centres de ‘spa’ i ‘wellness’ 
posa el teu benestar en mans dels millors pro-
fessionals. A la terra on l ’àloe emergeix per vet-
llar per la cura de la teva pell creiem que la salut 
ha de situar-se en el lloc més alt de les prioritats. 

9. Una capital moderna i oberta. El casc histò-
ric de Las Palmas de Gran Canaria, ubicat als bar- 
ris de Vegueta i Triana, mereix una assossegada 
inspecció per contemplar les seves cases d’estil 
colonial. La capital posseeix una atractiva propos-
ta d’entreteniment producte de la seva essència 
moderna i cosmopolita.

10. Pobles amb encant. Els pobles són un dels 
secrets més ben guardats de Gran Canària. Agae-
te, Mogán, Teror o Tejeda són només alguns dels 
enclavaments a explorar per conèixer l ’esperit 
illenc. L’amabilitat de la seva gent i la riquesa de 
les seves tradicions fan que el visitant se sen-
ti com a casa. Als cims o a la costa, passant per 
les mitjanies, cada municipi contribueix harmò-
nicament a la projecció de les nostres senyes 
d’identitat.

fills ja que reuneix les condicions ne-
cessàries per garantir el seu benestar.

La sorra rossa que decora el litoral es 
presenta com una alfombra perfec-
ta per alliberar energia. No obstant, 
si el que es prefereix és un descans 
íntim, l’oferta extrahotelera de l’Illa 
converteix Maspalomas, Playa del In-

glés o la costa de Mogán en balcons 
on també és possible contemplar la 
majestuositat de l’oceà des dels seus 
bungalous i apartaments. 

Les aigües temperades que circum-
den Gran Canària són l’hàbitat na-
tural d’animals capaços d’enamorar 
els nens. El dofí és el rei d’una festa 

a la qual es pot accedir a través d’ex-
cursions en vaixell programades per 
empreses especialitzades amb base a 
Puerto Rico. No obstant, el que pro-
bablement sigui un dels animals més 
intel·ligents del  planeta no disfru-
ta en exclusiva d’aquesta gran pisci-
na natural anomenada Atlàntic. 29 
de les 85 espècies de cetacis que vi-

uen al món poden ser observades en 
un recorregut que promet emocions 
fortes. 

Si 
voleu visitar 
aquesta illa 

espectacular no 
dubteu a reservar el 
viatge amb Soltour 

a l’agència de 
viatges



COMUNICACIÓ EMPRESARIAL10ESTIU 2016 16 de juny de 2016pàg.

La Diputació de la Corunya gestiona l’oferta cultural i natural de la província, un dels llocs més atractius d’Espanya per 
la seva bellesa i diversitat. Boscos, platges verges, una rica herència arquitectònica medieval, penya-segats, exquisida 

gastronomia, festes populars… Pel que fa a la diversitat natural, aquesta zona de Galícia constitueix un paratge únic 
en el qual es poden diferenciar sis geodestins, cadascun d’ells amb singulars característiques i atractius.

PROVÍNCIA DE LA CORUNYA
UN PATRIMONI NATURAL I CULTURAL ÚNIC

www.dicoruna.es

Ferrolterra

Una fraga misteriosa i exuberant. Un 
paratge de llegenda. Un camí histò-
ric i literari. El penya-segat més alt 
d’Europa a peu de mar. Platges ino-
blidables. Tot això i molt més és Fer- 
rolterra, un geodestí situat al nord 
de la província en el qual trobarem 
l’impressionant atractiu natural de 
les Fragas del Eume, el bosc atlàn-
tic costaner més important i més 
ben situat d’Europa en el qual po-
dreu descobrir el Monasterio de Ca-
aveiro, el cenobi benedictí més antic 
de Galícia. Entre altres atractius us 
proposem la ciutat de Ferrol; el pa-
ratge de San Andrés de Teixido (Ce-
deira) la llegenda del qual juntament 
amb l’existència d’un Camí primitiu 
fan que milers de visitants s’acostin 
cada any fins a aquest enclavament; 
la vila de Cedeira, on se situa la Serra 
de la Capelada, el penya-segat més alt 
d’Europa al peu del mar, amb més de 
600 metres d’altitud; el festival Celta 
d’Ortigueira i les seves platges com la 
de Pantín, famosa per la celebració 
de campionats mundials de surf o les 
llacunes de Doniños i La Frouxeira.

La Corunya i As Mariñas

Una ciutat de llum protegida per un 
far històric i una fèrtil comarca en la 
qual el mar s’imposa amb la seva be-
llesa. El nostre geodestí es constru-
eix al voltant de l’àrea metropolitana 
corunyesa, la més gran de la provín-
cia. Destaquen les seves platges i els 
seus espais naturals com la zona del 
Mandeo. També el seu patrimoni en 
el qual la Torre d’Hèrcules, declara-
da patrimoni de la Humanitat per la 
Unesco, és el far actiu més antic del 
món. Per trobar les arrels, aquesta 
proposta us ofereix els seus nombro-
sos castres distribuïts al llarg del ter-
ritori. Per acompanyar tanta bellesa, 
la ciutat de la Corunya i as Mariñas 
posen sobre la taula una excepcional 
oferta gastronòmica amb productes 
d’indicació geogràfica protegida com 
són la truita, la col de cabdell i el vi 
de Betanzos.

Costa da Morte

¿Voleu descobrir un territori de cap- 
vespres incomparables, de bellesa ex-
trema, amb penya-segats abismals, 
platges esplèndides, muntanyes 
rocoses i un patrimoni mil·lenari? 
El vostre destí és la Costa da Mor-
te, un paisatge únic amb les platges 
més grans del litoral gallec, ports es-

portius i senders que envolten el mar 
des de Carballo a Laracha. Apren-
dreu també a conèixer Galícia a tra-
vés dels populars hórreos (sitges), aquí 
es troben els més grans del país, les 
seves viles marineres, l’artesanal ce-
ràmica de Buño, les delicades pun-
tes de Camariñas i la Fía de Liño de 
Baio. Fars i naufragis són alguns dels 
principals elements d’una infinitat 
de llegendes d’un geodestí especial-
ment literari. 

Paisatge, literatura, llegendes i tra-
dicions però també l’extraordinària 
gastronomia que us ofereix navalles 
de Fisterra, percebe del Roncudo, pa 
de Carballo o patata de Coristanco. 
Cabo Vilán, Santuari de la Virxe da 
Barca, Far de Fisterra, espai natural 
de l’Ézaro, amb una cascada f luvi-
al que és l’única d’Europa que aca-
ba directament al mar, el Castell de 
Vimianzo, o les Torres do Allo a Zas 
són algunes de les cites que no us po-
deu perdre.

Terres de Santiago 

Com a destí de tots els camins pels 
quals queda la marca de pelegrins 
de tots els temps però també objec-
tiu del vostre propi camí, Santiago 
de Compostel·la us ofereix art, cul-
tura, bellesa i història en una ciutat 
reconeguda com a Patrimoni Cul-
tural de la Humanitat. La catedral, 
monument entre els més valorats 
del món, la Plaza del Obradoiro, la 
Ciutat de la Cultura, el Monasterio 
de San Martiño Pinario, El Pazo de 
Xelmirez, l’Hostal de los Reyes Ca-
tólicos i els seus múltiples “recunc-
hos” en carrers de la zona històrica 

Ria d’Arousa 

Les dunes de Corrubedo i les llacunes 
de Carregal i Vixián, l’Illa de Sálvora, 
el Mirador d’A Curota o l’estuari del 
Riu Ulla són algunes de les possibi-
litats que us ofereix la Ria d’Arousa 
Nord, un geodestí en el qual la qua-
litat de les seves platges conviden a 
disfrutar del sol de les Rías Baixas. 

Per convertir les vacances en un vi-
atge literari us proposem la visita al 
Museu de Valle Inclán (Pobra do Ca-
ramiñal) i el Pazo da Ermida (Dodro), 
lloc on va habitar l’escriptora Rosalía 
de Castro. Els hórreos, les mámoas, els 
petròglifs i els dòlmens completaran 
una proposta de gran riquesa natu-
ral i patrimonial. 

Camins  
de Santiago

Camins de pelegrinatges tenen la 
seva fi a Santiago però, en concret, 
dos d’ells transiten en la seva inte-
gritat per la província de la Corunya. 
El Camí Anglès (amb sortida des de 
Ferrol i la Corunya) i el Camí Fister-
ra-Muxía (que surt de Compostel·la 
per acabar el seu recorregut o al 
santuari da Virxe da Barca o al Far 
de Fisterra) us meravellaran en tot el 
seu recorregut. Camins de trobada, 
meditació, art i història per caminar 
pels  passos que s’han anat marcant 
a través dels segles.com la Rúa do Vilar o la Rúa Nova fa-

ran que capteu imatges inoblidables 
d’una ciutat única. I per poc que us 
allunyeu de la que és capital de Galí-
cia, us proposem visitar llocs mera-
vellosos com el Monasterio de Santa 
María de Sobrado, el Pont de Riba-
dulla (Vedra) o l’Església de Páramo 
a Val do Dubra, el dolmen de Forno 
dos Mouros i Castro da Graña (To-
ques), el dolmen de Cabaleiros, els 
castres de Curtis, la pedra de l’ho-
me (Val do Dubra) o el Campament 
Romà de Ciudadela (Sobrado). Molt 
a prop de Santiago, a Padrón, podreu 
visitar també la Casa-Museu de Ro-
salía de Castro, l’escriptora per ex-
cel·lència fundadora de la literatura 
gallega contemporània. 

Ria de Muros i Noia 

El mar, de múltiples maneres, és el 
protagonista de la ria de de Muros i 
Noia, destí turístic indiscutible de la 

província de la Corunya per les seves 
múltiples platges i les atractives vi-
les. A Illa Vella i A Illa de Creba, amb 
el seu patrimoni, són algunes de les 
propostes que us oferim per a unes 
vacances de descans en les quals, a 
més de sol i mar, podreu conèixer 
llocs únics com el Castro de Baroña o 
les Minas de San Finx (Lousame), de 
les quals s’extreia estany i wolframi.

Donant títol a la singular ria, les viles 
de Muros i Noia, declarades conjunt 
històric-artístic, mostren construc-
cions d’arquitectura tradicional del 
mar, enclavades en un disseny urbà 
en el qual la tradició ofereix tot el seu 
encant, sense tensió, amb la sereni-
tat de la trobada en petits carrers i 
places amb bars que ofereixen, com 
abans, els productes del mar i la terra 
en tota la seva esplendor. L’Església 
de Santa María de A Nova (Noia) Mo-
nument Històric Artístic Nacional és 
una de les seves perles patrimonials.
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de la Caputxeta Vermella fins a una ze-
bra o un jaguar, tot plegat seguit per 
l’atenta mirada de diverses cares que 
no us trauran l’ull del damunt…  Al fi-
nal del passeig veureu unes piscines 
que s’usaven de viver de marisc. Ara 
s’utilitzen per, quan hi ha marea alta, 
poder banyar-se, sempre amb molt de 
compte i sota la supervisió d’un adult.

Si voleu fer de capità ornitològic teniu 
dues torres de fusta. Així podeu obser-
var totes les aus que passen o fins i tot es 
queden als nostres aiguamolls.

Una altra opció que us ofereix el mu-
nicipi i que us encantarà és el Palacio 
del  Marqués de Albaicín; allà, a l’es-
tiu, es realitzen nombroses activitats 

especialment dissenyades per a vosal-
tres. Però, a més, podeu trobar-vos amb 
un estany ple de peixos i una exposició 
de bonsais, entre altres coses que us 
encantaran. 

Però si el que us agrada és patinar o el 
frontó, us podeu acostar al parc Lan-
garilla, on podreu disfrutar de les ins-
tal·lacions a l’aire lliure.

I si us sentiu aventurers, pugeu a dalt 
del mont el Brusco, just al final de 
Trengandín: allà disfrutareu d’unes 
vistes que només els que volen i arri-
ben fins allà poden veure. 

NOJA
TERRITORI DE QUALITAT NATURAL

Noja, ubicat a Cantàbria, compta amb més del 70% del seu territori catalogat com 
a espai protegit. El treball en favor de la qualitat natural és el factor clau per posar 

en valor el potencial mediambiental del qual disposa el municipi. 

www.ayuntamientodenoja.com
www.nojaescapada.com

Els principals elements turístics que 
té Noja són espais naturals; les seves 
platges, dunes, rutes, muntanyes, pas-
sejades… Pel seu costat, l’observatori 
ornitològic ens permet apreciar una 
perspectiva de 360 graus de tot l’en-
torn natural dels Aiguamolls de Victo-
ria, el qual es mimetitza amb l’entorn 
per a una observació silenciosa del seu 
hàbitat. A més a més, al Molino de las 
Aves el visitant pot “espiar” els ocells 
a través d’un circuit de càmeres situ-
ades en dues caixes-niu i una men-
jadora que permeten veure aspectes 
poc habituals de les aus. Aquesta im-
portant posada en valor dels recur-
sos naturals s’ha vist recompensada 
amb l’obtenció d’importants distin-
cions en l’àmbit de la qualitat en l’en-
torn natural.

Noja és zona ZEPA (especial protec-
ció d’aus) i lloc RAMSAR, amb els ai-
guamolls més importants del món. A 
més, disposen de la bandera blava en 
les dues platges.

Noja es disfruta en família

Us aconsellem com disfrutar de les 
vostres vacances amb la família: Acos-
teu-vos a explorar però no oblideu la 
importància de preservar l’entorn. Si 

el que us ve de gust és viure una pas-
sejada de conte, al final de la platja de 
Ris comença un passeig que acaba a la 
platja de Trengandín, on topareu amb 
una sèrie de pintures de conte entre els 
arbres. Podreu trobar-vos des del llop 

SINGAPUR: Porta d’entrada al continent asiàtic i el Pacífic
Els conceptes ‘connectivitat’ i ‘Singapur’ són sens dubte dos dels pilars 
que defineixen la identitat de Singapore Airlines, companyia bandera 
d’aquesta petita ciutat-estat que connecta Singapur amb tot Àsia i el Pa-
cífic i que compta amb la xarxa de vols més extensa del  Sud-est Asiàtic. 
Juntament amb la seva aerolínia regional Silkair opera més de 100 vols 

setmanals a Austràlia i Nova Zelanda i més de 200 vols setmanals des de 
Singapur al  Nord de l’Àsia (el Japó, Corea, la Xina, Hong Kong i Taiwan), 
tots des de l’aeroport de Changi, a Singapur. A més, ofereix més de 400 
vols setmanals a diferents destins del  Sud-est Asiàtic com Malàisia, Tai-
làndia, Indonèsia, el Vietnam, Cambodja, Myanmar o Filipines.

L’Aeroport Internacional de Chan-
gi és la principal porta d’entrada a 
Singapur, el destí que marca l’entra-
da al continent asiàtic i el Pacífic i 
que també és la llar de Singapore Air-
lines. Reconegut quatre anys conse-
cutius com a Millor Aeroport del món 
pels premis Skytrax, aquest aeroport 
és el sisè amb més trànsit a nivell in-
ternacional, amb un rècord de 55,4 
milions de passatgers de tot el món 
el 2015.

Però més enllà de les xifres, l’aero-
port de Changi ofereix molt més: 
compta amb una piscina gratuïta 
per als viatgers que fan escala a Sin-
gapur, centres de massatges, fitnes i 
spas, i disposa de cinc jardins temà-
tics, cine gratuït i espais per jugar a 
videojocs, entre altres comoditats.

Singapore Airlines també opera des 
de l’aeroport del Prat a Barcelona. Ac-
tualment disposa de cinc vols setma-
nals entre Barcelona i Singapur amb 
avions Boeing 777-300ER. A més, ofe-
reix tres vols setmanals directes a 
l’aeroport de Guarulhos, São Paulo, 
on connecta amb altres companyies 
associades per arribar a altres punts 
del Brasil i d’Amèrica del Sud.

viatgers també poden disfrutar de 
la nova experiència d’entreteniment 
KrisWorld en el seu vol, amb una 
pantalla d’11,1 polzades.

La voluntat d’innovació i també l’es-
forç per comptar amb una f lota jove 
i moderna ha portat Singapore Air-
lines a apostar pels Airbus A350-
900: actualment, ja compta amb dos 
d’aquests models en la seva f lota, als 
quals se n’hi sumen 65 pendents de 
recepció. El nou servei A350-900 de 
llarg recorregut es va posar en mar-
xa a Amsterdam el mes de maig i grà-
cies a aquestes aeronaus Singapore 
Airlines pot oferir una experiència de 
viatge millorada, amb sostres alts i 
finestres més grans, un cos d’avió 
més ampli i una il·luminació disse-
nyada per reduir el jetlag.

A partir del juliol, els nous A350-900 
s’utilitzaran per donar servei entre 
Düsseldorf i Singapur, així com en 
molts altres destins de la xarxa de 
Singapore Airlines. Esperem que 
aviat puguin operar també des de 
Barcelona.

Innovació i un  
servei exquisit

Singapore Airlines és la línia aèria 
més premiada del món, en reconei-
xement del seu compromís amb l’ex-
cel·lència en el servei: a més de la 
connectivitat, si hi ha un element 
que distingeix a Singapore Airlines 
és la qualitat de les seves aeronaus, 
així com la qualitat i la permanent 
innovació en els serveis que ofereix 
a bord. Un exemple clar és el nou se-
ient de la classe Business, que com-
bina la sofisticació moderna amb la 
funcionalitat i ofereix f lexibilitat, 
comoditat i privacitat. La Classe Bu-
siness ofereix avantatges com una 
pantalla LCD de 18 polzades i vídeo 
comandament de pantalla tàctil per-
què els clients disfrutin de l’última 
generació KrisWorld, el sistema d’en-
treteniment a bord que compta amb 
contingut multimèdia variat i d’altís-
sima qualitat.

Les comoditats de la classe Turista 
no es queden enrere, ja que aquests 
seients, mitjançant l’ús de disseny i 
materials innovadors, proporcionen 
més comoditat gràcies a l’augment 
de l’espai personal. Així mateix, els 

El seient de classe Business de Singapore Airlines és 
totalment abatible i es converteix en un llit.

Per a aquells passatgers que vulguin aturar-se a Singapur abans de volar al 
seu pròxim destí, Singapore Airlines ofereix el Programa Singapore Stopover 
Holidays, un programa que inclou allotjament d’hotel, trasllats de l’aeroport 
a la ciutat i de tornada, així com entrades per a les més de 20 principals 
atraccions turístiques de la ciutat, i tot des de 38 € per persona i nit. També 
a Singapur, la companyia promou atractius turístics de gran importància, 
com és el cas del  Gran Premi de Fórmula 1 de Singapur, del  qual és 
patrocinador principal.

Visita fugaç a Singapur:  Singapore Stopover Holidays

www.singaporeair.com
www.facebook.com/singaporeaires
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¿Tractaments personalitzats en un lloc exclusiu mentre contemples el mar Mediterrani? Amb una dilatada trajectòria en el sector 
de l’estètica i la bellesa, Anna Peixó lidera el projecte El Cel, on cuidar-se és més que una experiència completa i relaxant.

“El nostre objectiu és estar pel i per al client”

-¿Com neix El Cel?
Després d’una àmplia experiència 
treballant en centres de referència 
com el Balneari de Caldes de Boí, 
el Balneari Vichy Catalán o l’Spa de 
l’Hotel Rey Juan Carlos I de Barce-
lona, comptava amb una cartera im-
portant i selecta de clients. Com a 
emprenedora i amb el nom d’Els Nú-
vols, vaig obrir dos centres d’estèti-
ca a Sant Vicenç dels Horts i Bagà, 
però em quedava l’espineta de tenir 
un centre a Barcelona i així va néixer 
el projecte d’El Cel.

-Les seves vistes sobre el Mediter- 
rani són un valor diferencial d’El 
Cel, però ¿quines altres coses dife-
rencien el vostre centre?
Buscàvem un espai exclusiu, privat 
i relaxant on ubicar una cabina amb 
vistes al mar per als nostres tracta-
ments i experiències i el vam trobar 
aquí, a Diagonal Mar. A més, tots els 
tractaments que oferim són absolu-
tament personalitzats i l’atenció és 
estrictament privada; de fet ni tan 
sols tenim sala d’espera perquè el 
nostre objectiu és estar pel i per al 
client. Així mateix, més enllà de les 
experiències que proposem, organit-
zem experiències a mida segons els 
gustos de les nostres clientes, des de 
beauty parties, fins a master classes, 
showrooms o sessions fotogràfiques. 
Entenem que l’excel·lència és oferir 
a cada persona tot allò que necessita 
perquè se senti a gust i torni de nou, 
que és una de les nostres satisfacci-
ons més grans.

-A part de la vostra marca prò-
pia Els Núvols, ¿amb quines altres 
marques treballeu en cabina?
Treballem amb marques de qualitat 
com a Natura Bissé, Eve Lom i Col-
bert. En tot cas, la nostra tendència 
és apostar per productes eco i bio.

Els Núvols, la marca pròpia del Cel 
En col·laboració amb un dels més prestigiosos laboratoris de cosmètica, 
Els Núvols ha elaborat una línia de productes d’altíssima qualitat amb la 
seva pròpia marca i que permet completar els tractaments que es realit-
zen a El Cel.

Entrevista amb Anna Peixó, creadora d’El Cel

Tractaments El Cel

FACIALS 

Beauty a la carta: un tractament a 
mida amb una doble neteja de la 
cara, un píling per alliberar la pell 
d’impureses i cèl·lules mortes, que 
proporciona una agradable sensa-
ció de frescor i revitalitza amb efi-
càcia el rostre.

Diamond & LPG Gold: una revolu-
cionària experiència que proporci-
ona una acció rejovenidora sense 
precedents a través de la regulació 
dels 4 Biomarcadors clau de l’edat 
de la pell.

Flash personalitzat: la tècnica an-
tiedat Endermolift de LPG ofereix 
resultats immediats: efecte llumi-
nositat, efecte lífting natural i efec-
te antifatiga.

CORPORALS

Diamond Experience Rose Ritual NB: 

un luxós tractament amb rosa de Da-
masc i pols de diamant amb el qual, 
després d’una delicada exfoliació, la 
pell recupera tota la seva bellesa grà-
cies a un oli que incorpora poderosos 
ingredients nutritius i a un producte 
d’elegant acabat amb efecte setinat.

Massatge Tocant El Cel o fisiote-
ràpia: massatge per reduir la tensió 
i millorar la circulació, que barreja tèc-
niques de massatge suec, quiromas-
satge, reflexologia, drenatge limfàtic 
i fisioteràpia.

Experiències amb vistes al mar

FACIALS 

Experiència El Cel: un tractament 
facial i corporal segons les ne-
cessitats, resultant de la combi-
nació dels tractaments Beauty a 
la carta i Massatge Tocant El Cel. 
Una experiència personalitzada i 
completa.

 
Experiència El Cel Gold: l ’experi-
ència més completa del centre per 
relaxar-se amb un tractament fa-
cial i un massatge corporal, que 
es complementa amb un càtering 
selecte al gust i amb un detall 
personalitzat.

-L’exclusivitat total és un dels ob-
jectius clau d’El Cel, però  
¿quins altres reptes us heu fixat de 
cara al futur?
Durant els pròxims anys continua-
rem treballant per trobar els millors 
terapeutes perquè vinguin a El Cel 
a oferir els seus serveis, ja sigui per 

exemple un massatge kobido o un lo-
mi-lomi. Així mateix, sempre que 
sigui necessari al nostre client l’aten-
drà un fisioterapeuta o el nostre per-
sonal train.

blogelcel.wordpress.com
www.aranbeautyconsulting.com

Fotografia: marc@marcvirgili.com

El Cel 
compta amb 

l’última tecnologia 
per a tractaments amb 

l’exclusiu equip Mobilifit 
Gold Limited Edition de LPG, 

referent mundial contra la 
flacciditat, línies d’expressió, 

retenció a les bosses 
dels ulls i regeneració 

cel·lular.


