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MONOGRÀFIC ESPECIAL

Viatges,
oci,
gastronomia,
moda...
Posada a punt
per a aquestes
vacances

Craft Beer &
Gastronomy

Ens corre
cervesa per
les venes
i volem que
es noti.

Treballem amb, per i
per a ella, defensant
la fabricació artesana
com un estil més
que una manera de
guanyar-se la vida.
C. Diputació, 223 (Barcelona)
Entre Enric Granados i Aribau

www.naparbcn.com

Napar als Sanfermines (pàg. 2)
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Somsis, disseny i producció
made in Barcelona
Somsis compta amb onze botigues a Catalunya on trobaràs
‘looks’únics i col·leccions dissenyades per fer-te somriure.
Somsis és una empresa familiar de segona generació que va néixer fa més de trenta anys a Barcelona. El seu fundador venia del món de la publicitat i del disseny, i en una situació de crisi similar a
l’actual, es va haver de reinventar en un sector que necessitava gent amb il·lusió que aportés noves
idees en moda per a un determinat públic femení allunyat de les passarel·les i de les grans marques.
Aquesta voluntat de vestir a la dona
en el seu dia a dia, amb looks còmodes i afavoridors, segueix sent l’eix
de totes les seves col·leccions. “En el
procés de producció de les nostres peces”, explica Carlos Segura, responsable de l’empresa, “sempre pensem
en quin tipus de dona hem de vestir,
ens ajuda molt pensar en dones reals,
clientes de qui coneixem noms i cognoms i què representen, cadascuna
d’elles, el públic al qual ens dirigim.
Sabem que no hi ha un patró únic
de dona i, aquest contacte tan directe amb elles, ens facilita la feina perquè ens permet encertar plenament
els seus gustos i preferències. Treballem les col·leccions pensant en aquestes diferències i així garantim poder
satisfer les seves necessitats, sempre
intentant sorprendre-les”.
Després d’uns anys consolidant les seves botigues de Barcelona, l’empresa
va decidir obrir en nou capitals de comarca catalanes: Granollers va ser la
primera i Sant Cugat la més recent.

Actualment disposen d’onze botigues
pròpies a Catalunya i, malgrat que la
consolidació és un dels principals objectius del seu projecte, tenen la voluntat d’obrir-ne altres de noves en
el moment en què es donin les condicions més favorables. Amb una facturació anual de més de tres milions
d’euros, una de les seves prioritats,
els pròxims anys, és créixer i ampliar el seu volum de negoci creant i
potenciant la botiga en línia a causa
de la gran demanda que existeix en
el sector.
Durant els últims anys les exigències
del mercat han anat canviant molt de
pressa. Somsis s’ha sentit com David
contra Goliat, el petit contra el gegant, el voluntariós contra el totpoderós. “Sentir-nos així”, expliquen,
“ens ha fet replantejar moltes coses.
En el transcurs d’aquests anys de crisi
moltes marques han hagut de tancar,
però nosaltres hem continuat buscant
un espai on poder ser competitius”.
Cada temporada, han aconseguit que

les seves clientes segueixin confiant
en l’assessorament de les seves venedores i en la qualitat i en el disseny
dels seus productes. “I ho hem fet a
través d’invertir moltes hores en innovació, en la creació de nous teixits, en
processos de costura i disseny”, matisa Mònica Segura, que és la responsable de la producció.
Un dels trets que els fa sentir més orgullosos és el segell de fet a casa; el
70% de la seva producció està dissenyada i confeccionada a Catalunya.
Més que mai reivindiquen aquest valor. Estan convençuts que el present i
el futur de la indústria del nostre país
depèn de l’afany de tots de fomentar
l’activitat a la nostra terra, produir i
consumir un producte de proximitat,
de Km 0. “Seguirem treballant per ser
una bona opció en un mercat, el de
la moda, molt estandarditzat. Tenir
producte propi és la nostra garantia”,
apunten.
www.somsis.com

SENT CERVESERS NAVARRESOS HAVÍEM
DE CELEBRAR SAN FERMÍN

Donem a conèixer els diversos sabors
i experiències que existeixen en les
cerveses artesanes, i ho unimos amb
menjar d’alta gastronomia, amb el xef
Miquel Aldana als fogons. Alex Cobles
i el seu fantàstic equip de cuina treballen una cuina contemporània de temporada, sempre buscant els millors
maridatges amb les nostres cerveses.

El dia 7 de juliol a NaparBCN se celebrarà el primer dia dels ‘sanfermines’
Se serviran Talos, tan típics navarresos, i cerveses 100% navarreses; una selecció
de cerveses en ampolla de Naparbier en packs de quatre.
NaparBCN és el nou brewpub a
l’Eixample de Barcelona. Amb 7 tancs
de fermentació, 18 cerveses en aixeta
sempre fresques, diverses de la casa i
algunes de convidades, representen el
millor del mercat de la cervesa artesana. Nascut de la il·lusió dels propietaris de la fàbrica de cervesa Naparbier ,
de continuar la tradició dels brewpubs
europeus, es va inaugurar el febrer passat el brewpub i restaurant NaparBCN,
on s’elaboren cerveses amb la mateixa
passió i qualitat que ja coneixem de
Naparbier.

Horaris
Dimarts a Dijous
12:00 – 24:00 / cuina fins a 23:00
Divendres i Dissabte
12:00 – 02:00 / cuina fins a 24:00
Diumenge
10:00 – 24:00 / cuina fins a 16:00
Dilluns tancat

Aquest estiu, si ens visites abans d’anarte’n a la platja o de pícnic, emporta’t el
nostre #crowler de 2 litres a 15€ amb
la cervesa de la casa de la teva elecció.

La cervesa no estava
destinada a ser un beuratge
insípid, insípid i apàtic.
El sector artesanal, està produint unes
cerveses meravelloses amb verdader

Gutierrez es produeixen cerveses de la
més alta qualitat amb els millors ingredients, frescos i naturals, cosa que significa que cada cervesa Naparbcn està
100% lliure de conservants, additius i
altres productes químics nocius.

sabor i caràcter, i a Naparbcn estem
orgullosos de formar part d’aquesta
nova era que avança cap a la qualitat i

la diversitat i s’allunya de la globalització que vulgaritza els nostres gustos.
A la nostra fàbrica, dirigida per Beinat

De l’1 al 10 de juliol se serveixen delicioses cerveses portades des dels
estats units amb les quals oferim els
suggeriments del xef que representen menjar de diversos estats americans, com el pollastre fregit estil
louisiana amb amanida de tomàquet
i alvocat que acompanya fantàsticament l’Ordeville IPA de Modern Times o altres excel·lències en cervesa
que s’aniran punxant diàriament.

www.naparbcn.com
info@naparbcn.com
Tel. 934 089 162
Carrer de la Diputació 223, 08011
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Jordi Rodríguez, gerent de Foto K

“Un preu competitiu no té perquè estar renyit amb
un bon servei i una atenció personalitzada”
Foto K acaba d’obrir una nova botiga, de 600 m2, a la Ronda Universitat de Barcelona,
amb material ‘prosumer’i professional de fotografia i vídeo.
L’especialització és un dels valors de Foto K, una empresa nascuda fa 30 anys i que
compta amb tres establiments a la ciutat de Barcelona, dirigits al professional i aficionat,
amb productes fotogràfics i de vídeo. El seu gerent, Jordi Rodríguez, ens comenta les
novetats, reptes i principals productes adquirits pel consumidor en l’àmbit fotogràfic.
-¿Com ha canviat l’empresa en
aquests anys? ¿I el sector, de quina manera s’ha adaptat als canvis
digitals?
L’empresa ha evolucionat juntament
amb els canvis que s’han produït en el
mercat i, últimament, s’ha realitzat un
esforç important per adaptar el servei
als aficionats més exigents i als professionals que demanen un proveïdor
de confiança que els aconselli i els solucioni els problemes si sorgeixen.
Del revelat químic i tradicional, hem
passat a l’àmbit digital, encara que
nosaltres seguim oferint tot tipus de
serveis per als dos mercats. El sector
tendeix a l’especialització, com nosaltres, amb una gran oferta de càmeres i
altres productes afins, i els seus complements, tant per a professionals com
per a aficionats.
-¿Quins són els serveis principals
que ofereixen a les botigues de Foto
K i quina és la seva diferenciació?
A Foto K, els usuaris podran trobar les
últimes novetats del sector i comprovar que l’especialització no està renyida amb la competitivitat. Actualment
disposem de més de 16.800 referències de productes de fotografia i vídeo
a la botiga, i treballem sempre amb
primeres marques i importadors nacionals. Els nostres productes provenen directament del canal oficial de
l’importador a Espanya, del qual som
distribuïdors oficials. A més a més, els
nostres venedors posseeixen certificats de les marques que venem, sentne professionals, cosa que aporta un
valor afegit per als clients.

Els aficionats i amants de la fotografia estan cada vegada més formats
i coneixen en profunditat les novetats
del sector. Això ens exigeix una formació constant per poder oferir el servei especialitzat que demanen. Una
altra de les nostres diferenciacions
està en l’assessorament continu, personal i professional.
-¿Quins són els productes més demanats en fotografia?

Comunitat FotoKlan
Foto K aposta per la interacció amb l’usuari i ha creat la comunitat FotoKlan,
en la qual els seus membres poden participar cada mes en un concurs fotogràfic premiat amb material, preferència en l’adquisició d’entrades en les
ponències, tallers o ‘eKperiencias’que s’organitzen amb fotògrafs de reconegut prestigi, a més d’ofertes personalitzades que els permetin ampliar el
seu equip amb uns avantatges econòmics importants.

L’Empresa
Foto K és una empresa constituïda fa gairebé 30 anys amb la il·lusió d’oferir
productes i serveis fotogràfics. Com explica el seu director, “l’experiència adquirida durant aquests anys i els milers de clients satisfets ens avalen per
poder seguir donant sempre els millors productes del mercat al millor preu”.
Compten amb tres botigues a Barcelona: una que acaben d’obrir a la Ronda
Universitat, més especialitzada i professional, i dues a Ronda de Sant Antoni, destinades a un públic aficionat i de consum.

Fa un o dos anys vam observar un els ve de gust. Sí, potser, notem un peaugment en la venda de càmeres no- tit increment de les vendes per Nadal
ves rèf lex de gamma mitjana i de i a l’estiu, però és petit, en comparatots els seus complements. Vam no- ció amb altres anys. Per als mesos estar que no només són renovacions tivals, el consumidor sol comprar un
d’equips fotogràfics, sinó que cada ve- tipus de càmera bridge, híbrids engada més completen els equips per tre compactes i rèf lex, amb un bon
abordar tipus de fotografia que no- zoom, per utilitzar tant en interiors
més es poden afrontar amb
com en exteriors.
els equips adequats; en
def initiva, veiem
-Acabeu d’obrir una
A
que els fotògranova botiga al
Foto K, els
fs estan molt
centre de Barusuaris podran
al dia de totes
celona. ¿Què
les tendències
hi podem
trobar les últimes
i tècniques
trobar?
novetats del sector
fotogràf iRecentment,
i comprovar que
ques i volen
hem inaugul’especialització no
progressar
rat una nova
d’una manebotiga de 600
està renyida amb la
ra molt ràpim2,
fortament
competitivitat.
da. Una altra de
especialitzada,
les tendències és
situada a la Ronla realització de vída Universitat, 25
deo amb càmeres rèf lex.
(a escassos 100 metres
Abans els mercats de càmera i
de l’anterior botiga que estavídeo estaven més separats, però ara va en el número 7), on es pot trobar
s’han integrat.
tot tipus de material prosumer i professional, fotografia i vídeo. Hem
-I de cara a l’estiu, ¿què solen comampliat l’equip humà amb professioprar els consumidors?
nals amb una gran trajectòria per poDes de fa tres anys no hi ha una esta- der assessorar els nostres clients en
cionalitat marcada en el mercat de la il·luminació, foto i vídeo professional,
venda de fotografia. Ara s’acostuma ja sigui telefònicament o in situ.
a vendre igual durant tot l’any, ja que
Al nou local no només es poden troaquests productes es relacionen més bar una gran varietat de productes
amb un hobby que, tant professionals de fotografia i vídeo; amb un concepcom també aficionats, compren quan te europeu d’entendre el comerç del

segle XXI, el visitant pot passejar, tocar i veure els productes en un entorn
sense els clàssics taulells que creen
una barrera entre el fotògraf i el personal, ja que hem pretès substituir la
figura del venedor per la de l’assessor
tècnic, tot plegat sense renunciar a
la competitivitat que els temps ens
exigeixen.
-¿Quines altres activitats es
realitzen a la botiga: cursos,
esdeveniments…?
En el nou projecte de Foto K apostem per diversos espais alternatius
com són un plató chroma per emetre
en streaming o canal youtube; ponències o presentacions de producte; un
estudi fotogràfic on fem tallers formatius; i una galeria, d’entrada lliure, perquè els fotògrafs, associacions
i col·lectius puguin exposar la seva
obra. A més organitzem “Kedadas” o
esdeveniments per anar a fotografiar
llocs concrets.

Botigues
www.fotok.es
Ronda Universitat, 25 baixos.
Telf. 93 301 37 38 - 93 302 00 65
Ronda de Sant Antoni, 92 bxs. i n.100
Telf. 93 301 01 92 - 93 31883 22
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MATARÓ,

Corella: Navarra en la seva màxima expressió
Corella és una ciutat situada a la zona sud-oest
de Navarra que convida els visitants a passar
uns dies meravellosos disfrutant dels edificis
barrocs dels seus carrers, d’uns pintxos
acompanyats
depudiera
bon vi, dels
seus paisatges
Si el
Mediterráneo
concentrar
su historia, cultura, tradición y forma de
naturals
de una
l’ambient
als carrers.
viviri en
sola ciudad,
sería Per
unaallotjarciudad muy parecida a Mataró.
s’hi, recomanem l’Hotel Caracho, l’Hotel
Una ciudad por descubrir en cualquier momento del año, con una situación
Ciudad de Corella o l’Hospedería El Villar.
privilegiada entre el mar y la cordillera litoral y muy bien comunicada, a 30 minutos
de Barcelona y de las poblaciones más turísticas de la Costa del Maresme.
Els amants de l’arquitectura tenen
Virto de Vera. Menció a part mereix
Setmana Santa
Ciutat del moscatell
Mataró
ha sabido
y conservar
tradiciones,
patrimonio,
una cita ineludible
a Corella,
per
elrecoger
Museu Arrese,
el més destacat
de
cultura
y entorno
natural
para
ofrecerla
hoy aLasus
visitantes.
disfrutar dels seus
magnífics
editota
la població.
Inaugurat
l’any 1973
Setmana
Santa és molt important Encara que la ciutat de Corella ostenta

¡qué descubrimiento!

ficis civils i religiosos en una ruta
que es comença a la plaça que prePasearl’antic
por elconvent
centro de
Mataró siemsideix
benedictí
del
pre esXVII,
una experiencia.
La oferta
Segle
actualment seu
del Mu-comercial
y gastronómica
calidad,
seu
Arrese
i que inclou lesdevisites
a
con una
grandediversidad
de producl’Antic
Palau
Corella o Casa
dels
tos y con
los tradicionales
mercados,
Peralta
(l’única
a la ciutat d’estil
placombina
con
un
entorno
atractivo
teresc) i la famosa Casa de las Cade- y
agradable
iremosuns
encontrannas
(on van donde
viure durant
quants
do muestras
de suVrico
mesos
els reis Felip
i M. patrimonio
Lluïsa Gaconocer
el legado
dedelaSan
antibriela
de Savoia),
la romano
parròquia
gua ciudad
de Iluro,
Miguel
i la casa
on va sorprendernos
viure el molt
con la belleza
del conjunto
barroco
il·lustre
poeta madrileny
de l’època
de romanticisme
los Dolores, uno
de los José
másde
imdel
Mariano
portantes
de
Catalunya
o
descubrir
Larra, quan era un nen i el seu pare,
la Naude
Gaudí,
la primera
obra del aarmetge
professió,
va ser destinat
quitectoTampoc
modernista
Antoni
Gaudí y
Corella.
s’hauria
de deixar
que actualmente
la Col·lecció
escapar
la visita a acoge
l’Ajuntament
i la
Bassat
d’Art
Contemporanide
CataCasa
dels
Marquesos
de Baixamar.
lunya. Todas
y otras
propuestas
Passaríem
perestas
la plaça
dels
Fueros
se
pueden
descubrir
con
el servicio
finalitzant a la Parròquia de
Nuesgratuito
disponible
tra
Señorade
delaudioguías
Rosario i la Casa
dels

pel matrimoni Arrese a l’edifici de
l’antic convent del mateix nom, els
en cinco
(catalán,
castellaseus
fonsidiomas
estan formats
principalno, inglés,
francés
y ruso).
ment
per obres
religioses
del Renaixement i del Barroc.
Sus playas distinguidas con las certificacionesi els
“Q”seus
de calidad
turística
ofreCorella
voltants
no només
cen
todos
los
servicios
para
pasar
un
deixaran satisfets els amants de l’art:
buen
rato
de
baño.
En
su
amplio
frente
les seves rodalies, que tenen una gran
marítimo
podemos encontrar
bellesa
paisatgística,
comptenofertas
amb
gastronómicas
desenders,
ocio queque
se comun
gran nombreyde
són
plementan
con lasadel
deporideals
per recórrer
peupuerto
o en bicicletivoi poder
que, con
más deaixí
1.000
amarres,
ta,
disfrutar
dels
paratofrece
actividades
náuticasaquesta
y subages
naturals
que envolten
cuáticas durante
todo el año.
La Festa
població.
I, per recuperar
forces,
no
delhaPort
la bienvenida
al verano
con
hi
resda
millor
que degustar
la seva
muchas actividades
gratuitas
para disgastronomia,
exquisida
i tradicional,
frutar
delplats
mar.i uns ingredients prinamb
uns
cipals que són el calderillo, la presa, la
Los apasionados
de la
y el
minestra
de verdures
demontaña
l’horta corebosque
podrá
pasear
o
hacer
excurllana, els espàrrecs, el card vermell i
siones els
a pie
o en bicicleta por el Parc
també
alls.

a Corella. La processó del Sant Enterrament del Senyor va ser declarada
del Montnegre
i Corredor
disfrutar
l’any
1967 d’interès
turístico nacional
del Ministeri
nuevo parque
de aventuras
los
pel
de Turisme
i l’anyen
2015
árboles enturístic
el Parcde
Forestal.
d’interès
la comunitat Foral de Navarra. El Divendres Sant al
Los amantes
de lade
música
a princimigdia,
a l’església
San Miguel,
se
pios
de
julio
podrá
disfrutar
del
Festicelebra el Concert Sacre de les “Siete
val Internacional
Órgano
(Fiorgue)i
Palabras”,
en què de
el cor,
el sacerdot
que se ha escenifiquen
consolidado cadascuna
como uno de
de
l’orquestra
losset
principales
eventos
musicales
del
les
últimes frases
que
va pronunámbito
internacional
dedicado
ciar
Jesús
abans de la seva
mort.aAeste
les
instrumento.
20.00
hores, a l’església de Nuestra Señora del Rosario, comença la processó
A finales
de julio
la data
ciudad
vibra, sus
que
es realitza,
amb
documentacalles
de fiesta
y espectáda,
desse
delllenan
1710. Aviat
va tenir
el presculos
todos
públicos.
Son
tigi
quepara
té avui
dia, los
a causa
de la seva
Les Santes, fonamentalment
la fiesta mayor de
Maoriginalitat,
causataró,
Fiesta Patrimonial
da
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ciutadade No
Interés
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Gigantes,
fuena.
en va,
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uns 1000
gos
artificiales,
conciertos,
la
Nit
boja
ciutadans amb passos vivents i poro
las
actuaciones
de
castellers,
una
tant passos.

una innegable connotació Barroca, és
també digne de destacar la inf luència
del vi dins de la seva vida i les seves
tradicions, ja que Corella és la ciutat
navarresa amb un nombre més alt de
cellers per habitant, ja que compta
amb un total de vuit. La principal peculiaritat que aquesta terra posseeix
és ser el principal feu a nivell nacional del Moscatell, un vi molt aromàtic
en nas i de cos elegant, amb la particularitat de resultar molt dolç i saborós en boca.
Festes patronals
práctica cultural única en el mundo,Ciutat
son algunas
de las
principales
La
de Corella
celebra
les seactividades.
ves
festes patronals en honor de San
Miguel del 23 al 30 de setembre. En
Y en septiembre
cieloeses
el proaquests
vuit dies deelfesta
paralitza
tagonista,
con
la
celebración
la
l’activitat laboral i els seus veïnsde
així
Festa
del
Cel
Mataró-Barcelona,
com tots els visitants es concentren enel

Visites guiades
Es realitzen visites guiades gratuïtes al Centre Històric per voluntaris tots els dissabtes i diumenges
a les 11:30. El punt de trobada és al
Museu Arrese. Per Setmana Santa,
per les Jornades del Barroc (mitjans
de juny) i la Festa de la Verema (finals d’agost) s’inclou visita al Museu. Es poden concertar cites en
altres horaris a través del telèfon
948 780 331, o del fax 948 780 045

la diversió, el retrobament i l’amistat.
Molts són els actes programats per
l’Ajuntament que se celebren durant
aquests dies festius: Música (concerts,
espectáculocercavila
aéreo más
xarangues,
de laimportante
Banda Mudel Mediterráneo
donde participan
nicipal,
revetlles populars
etc.), celepatrullastaurines
y aviones(corrides
internacionales.
bracions
de toros,
encierros, capeas, etc.) i fira d’artesania,
de Turisme de Mataró
entreOficina
altres iniciatives.
turisme@ajmataro.cat
www.vineamataro.cat
www.corella.es

Ronda
Ciutat Somiada

,

RIC I DIV ERS PATR IM ON
I HISTO Ó R IC

...PER A TOTS ELS GUSTOS

,

,

SIMBOL I ANIMA DE RONDA

A
ACT IVITATS EN PLE NA NAT UR

VI SI TI EL S NO ST RE
S CE LL ERS

www.turismoderonda.es - Tel. 952 87 87 95
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ESTELLA-LIZARRA
Situada a la zona mitjana occidental de Navarra, al centre de la Merindad
que porta el seu nom. Es troba envoltada per llocs de gran importància
tant paisatgística com monumental: Sierra d’Urbasa-Andía, Sierra de Lokiz
i els Monestirs d’Iranzu i Iratxe. Estella-Lizarra és d’origen medieval (s.
XI), va néixer gràcies al Camí de Santiago i aquest l’ha anat definint.
Els amants de la cultura i de l’art tenen en la ciutat navarresa d’EstellaLizarra una cita ineludible. La
població, situada a més en un marc
natural incomparable, compta amb
un gran nombre d’edificis, tant civils com religiosos, que abracen estils molt diferents. Així, qui apreciï
l’arquitectura no pot deixar de visitar, per exemple, l’Església de San
Pedro de la Rúa, església mare que

destaca pel seu aspecte ascensional. La portada és del segle XIII i
presenta inf luència àrab, amb decoracions romàniques. Presenta un
bonic claustre romànic del s. XII. Altres exemples d’arquitectura religiosa medieval són l’Església del Sant
Sepulcre, amb una important portada del segle XIV, d’estil gòtic amb inf luència francesa i que compta amb
una rica decoració historiada en el

seu timpà, on es narra la passió,
mort i resurrecció de Crist, ni tampoc la de San Miguel, que pertany al
romànic tardà del segle XII. La portada de l’Evangeli és l’autèntica joia
d’aquest edifici i del romànic tardà
espanyol. Se’ns mostra com un gran
conjunt, format per cinc columnes a
cada costat, que aguanten capitells
historiats, i un timpà amb Crist en
Majestat.
Pel que fa a l’art civil, hi podem trobar palaus de diverses èpoques que
van des del romànic Palau dels Reis
de Navarra, construït al segle XII i
que és la millor mostra del romànic
civil de Navarra, fins al Palau dels
San Cristóbal, un edifici renaixentista del segle XVI, d’estil plateresc,
bressol de Fra Diego de Estella. Se
n’ha de destacar la seva bonica façana. Aquest palau presenta al seu interior un pati central d’una gran
bellesa.

Estella-Lizarra
L’arquitectura no és l’únic atractiu d’Estella-Lizarra per al visitant.
La població compta amb una rica
tradició culinària que farà les delícies dels amants de la bona gastronomia, que fins i tot ve més de gust
després de la passejada monumental. Les verdures i productes de temporada, com l’espàrrec són base de la

En el centro de la provincia de Málaga,
se encuentra un hermoso territorio
que esconde tesoros de historia y de
espectaculares paisajes.

gastronomia local. Entre els plats típics hi trobem el gorrín (porcell rostit), els calbotes (mongetes vermelles),
l’ajoarriero i la minestra de verdures.
Pel que fa als dolços típics, les Rocas
del Puy i el pastís de San Andrés. Són
nombrosos els esdeveniments que es
realitzen a Tierra Estella per exalçar
els productes gastronòmics.
www.estellaturismo.com

Información y reservas
www.caminitodelrey.info

Un entorno en el que se ha desarrollado un floreciente

El recorrido total del Caminito del Rey son 7,7 kms, de

conjunto de infraestructuras hidráulicas y de obtención

los cuales 4,8 kms pertenecen a los accesos y 2,9 kms

de energía eléctrica que tienen como elemento

al caminito propiamente dicho, distribuidos entre 1,5 km

conector un humilde camino de servicio conocido

de pasarelas y 1,4 km de sendero.

como “Caminito del Rey”. Este camino, acaba de ser
restaurado y discurre entre paredes verticales y un
puente colgante en el mismo desfiladero, que cruza
sobre el vacío junto al canal de agua.

El tiempo estimado para realizar el recorrido completo
(tramo de la puerta de una pasarela a la otra, más los
senderos o pistas forestales para llegar y salir de la
zona) es de unas 3 a 4 horas.
El Desfiladero de los Gaitanes, declarado Paraje
Natural, es un cañón excavado por el río Guadalhorce
que en algunos puntos sólo tiene 10 metros de anchura
y que alcanza los 300 metros de profundidad. Destacan
entre la fauna las aves de montaña como el alimoche,
el buitre leonado, que forma una gran colonia, el águila
real, el halcón abejero, y un largo etcétera, junto con
varias especies de anfibios y numerosos reptiles. Al
atardecer es fácil ver a la cabra montés que baja a dar
de beber a sus cabritillos y junto a ella habitan otros
mamíferos más difíciles de observar como el jabalí, el
zorro, el tejón y las ginetas.

PREPARA’T PER A L’ESTIU
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Carlos Itriago i María Viso, socis i gerents de Mannà Paradise is Gelats

BOLLÉ

Confort i estètica urbana per a l’estiu
Quan s’acosta el bon temps, les activitats a l’aire lliure es multipliquen.
Per això Bollé ha creat un ampli ventall d’ulleres de sol per
moure’s cada dia, especialment dissenyades per protegir els ulls
amb les millors lents i, a la vegada, lluir l’última tendència.
Aires retro per a les
vacances
Si l’estiu passat va triomfar
l’estètica retro, aquest any seguim pel mateix camí. Després
de l’èxit del model 527, Bollé ha
llançat una versió renovada de
les ulleres de sol amb nous colors i materials més moderns.
Les seves lents estan fetes amb
policarbonat lleuger i ultraresistent, cosa que ofereix una gran
agudesa visual i la millor protecció que caracteritza aquesta
marca. A més a més, estan disponibles en una àmplia gamma
de colors vistosos per lluir amb
el bon temps.

aptes per a qualsevol graduació
gràcies a l’avançada tecnologia B
THIN Active Design RX que fa
que les lents siguin fins a un 75%
més primes i un 45% més lleugeres que altres de convencionals.

al costat interior per combatre
l’enlluernament i se’ls aplica un
tractament oleòfob i hidròfob
que impedeix que s’entelin i
s’embrutin.
www.bolle-europe.es

Emmarcades
Les
també en la
Tecnologia
col·lecció
polaritzada
ulleres
urbana de
urbanes de
Bol lé, hi
Els raigs de sol
Bollé poden
ha les ullereverberen i irragraduar-se per
res Jude,
dien en totes dial 99% d’usuaris
pensades
reccions, cosa
gràcies a la
per portar
que ocasiona motecnologia
a tot arreu
lestos reflexos que
i aconseguir
poden arribar a ser
B-THIN
un look actual i
perillosos. La sèrie urcòmode. Entre les dibana de Bollé incorpora
ferents versions, destaca la del lents polaritzades que alineen
Brasil amb els colors blau, groc aquests raigs i aconsegueix una
i verd en homenatge al país perfecta visió de l’entorn siguis
sud-americà.
on siguis.
S’ha d’ afegir que totes les ulleres de la col·lecció Lifestyle són

A més, les ulleres de sol porten
un recobriment antiref lectant
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Només per a elles
Bollé ha llançat la sèrie Ladies Only, pensada per dones per a dones, amb unes
muntures femenines de línies fines i esportives que
s’adapten per fectament
als moviments de les que
les porten. Destaquen les
ulleres de sol Clint, dissenyades per l’esquiadora
Anna Fenninger, guanyadora de la Copa del Món
d’Eslàlom Gegant i una de
les ambaixadores d’aquesta marca.

“Comprem la fruita per als gelats
al Mercat de la Boqueria”
Arriba l’estiu i, a vegades, aquell sentiment de culpa per donar-se
al plaer de menjar gelat. Tranquils, un estudi recent nord-americà
revela que els gelats artesans no només no engreixen si es fuig
de les fartaneres, sinó que a més són molt nutritius. Els de Mannà
Gelats, al carrer Banys Nous, 22 de Barcelona, són, a més, excel·lents.
-Sempre havíem cregut que
els gelats engreixen o són dolents per a la gola i resulta
que no és així.
Com amb tot s’ha de fugir dels
excessos. Però els gelats, si estan ben fets, són una important
font de Vitamina B, de calci i de
proteïna. També ajuden a controlar la tensió arterial i a cicatritzar i reduir inf lamacions a
les amígdales.
-¿A què es refereix amb “si estan ben fets”?
S’ha de cuidar el producte amb -Ara arribem a l’estiu. ¿Què
el qual elabores el gelat. A Man- ens pot oferir el repertori de
nà Gelats tenir un
Mannà Gelats?
producte fresc,
A Mannà Gelats ens
de qualitat i
adaptem a cada
“Formar-nos
de temporatemporada de
en l’art del gelat a
da és el nosl’any, primer
Itàlia, poder fusionar
tre segell.
per la fruiles dues branques
Cada matí
ta que tenim
anem a
disponible en
culinàries i ser lliures
comprar
cada estació,
en les nostres
l a f r u it a
i
també per
creacions ha sigut
a l Mercat
les
festes o les
tot un”
de la Boquedates assenyaria i venim a
lades. Així podem
l’obrador, on inioferir gelat de cava i
ciem el procés que dóna
altres sabors més refreslloc als més de 70 sabors que te- cants com són el gelat de llinim a disposició del client. El mona i alfàbrega, el gelat de
procés és totalment artesanal, mojito o un altre de mojito de
amb la qual cosa aconseguim maduixa que vam crear per al
gelats boníssims amb un con- nostre segon aniversari, delitingut de greix molt baix.
ciós i refrescant. De totes ma-

neres, el gelat és un aliment
idoni per a qualsevol època de
l’any.
http://mannagelats.com/

L’empresa
Un local acollidor al cèntric
carrer Banys Nous del Barri Gòtic de Barcelona acull
Mannà Gelats, considerada
una de les millors gelateries
de Barcelona que atrau turistes i clientela catalana, en
igual mesura, a tastar la seva
gran varietat de sabors de
gelats, gofres i creps artesanals fets amb els productes
més frescos i amb el màxim
afecte.

Xavier Gómez Meier, Director d’Immo Cala Marquesa

“Els millors xalets per a aquest estiu a l’Empordà”
Immo Cala Marquesa compta amb una pàgina web renovada a través de la qual es poden fer reserves
en línia per lloguer vacacional les 24 hores del dia de manera eficaç i molt ràpida. Ens ho explica el
director d’aquesta agència, especialitzada en immobles a Calella de Palafrugell, Llafranc i Begur, que
també ens parla sobre l’actualitat d’un sector que sembla repuntar: la compravenda de vivendes a
l’Empordà, seguint la línia del sector, s’ha incrementat en més d’un 10% en comparació amb el 2015.
-La compravenda de vivendes ha pujat durant els últims
mesos. ¿Com ho valoreu?
Ara és evident però en la nostra
zona ja notem, des de l’any 2014,
un increment de la demanda i
les compravendes d’immobles.
Així mateix, les inversions estrangeres i l’economia espanyola estan creixent, mentre que les famílies comencen a perdre una mica la por
d’invertir en una propietat.
Com diem, ara és el moment
d’invertir perquè hi ha molta
més demanda i l’oferta s’anirà

reduint, així que tard o d’hora
s’incrementaran els
preus.

d’immobles, el lloguer de temporada (6, 9 o 12 mesos)
i lloguers turístics,
“A
així com també els
-Amb més
serveis de manla nostra
de 25 anys
teniment per a
pàgina web es
d’experiaquells clients
poden fer reserves
ència,
que volen que
en línia per lloguer
¿quins
ens ocupem
vacacional les 24
serveis
de la seva finhores del dia de
ofereix
ca perquè esmanera eficaç i
Immo Cala
tigui sempre
Marquesa?
a punt quan hi
molt ràpida”
Estan cenarribin. Aquest
trats en tres
ser vei l’agraeixen
àrees: la compravenda
sobretot els clients es-

trangers, que actualment ja
compren el 60% dels nostres
immobles.
-Parlem de compravenda.
Estem especialitzats en la zona
entre Calella de Palafrugell,
Llafranc i Begur. Així mateix,
gràcies a col·laboracions amb
altres immobiliàries també toquem l’interior de la província,
per exemple la Bisbal, Palafrugell i Mont-ras. Per a nosaltres
és molt important donar un
bon servei al propietari: comptem amb un fotògraf profes-

sional que realitza totes les
fotos de les finques que tenim
a la venda, i vam ser la primera
agència local a incorporar vídeos per a la compravenda de
vivendes. Destaquem també
per oferir un bon màrqueting
especialitzat per a cadascuna
de les vivendes.
-Així doncs, una clara aposta
pel servei de qualitat.
Sí, sempre intentem oferir totes les eines per millorar el
nostre servei. Per exemple, invertim molt en publicitat per

donar la màxima difusió de
l’immoble al target al qual volem arribar i actualment també hem apostat molt per les
xarxes socials per comercialitzar les propietats que tenim
en cartera.
www.calamarquesa.com
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Les millors carpes per a tot tipus
d’esdeveniments aquest estiu
Ja sigui per poder resguardar-se del calorós sol d’aquest estiu, o ja sigui a la
tornada de vacances, per a celebracions familiars o esdeveniments empresarials,
una carpa sempre és una magnífica solució. Maho, amb central a Terrassa i
delegacions a Madrid i Màlaga, ven, lloga i repara tot tipus de carpes per a tot tipus
d’esdeveniments, ja siguin públics o privats, casaments, ‘beach-clubs’ o chill-out.
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L’empresa
Amb més de 40 anys d’experiència en el sector tèxtil, Carpas Maho ha
creat un teixit intel·ligent per a aplicacions arquitectòniques. Són el primer fabricant nacional de carpa tensada o tenda beduïna. “Les nostres
haimes”, expliquen Xavier Nart i Dani Garrido, socis de l’empresa, “permeten crear espais exclusius, innovadors i elegants”. Els seus productes
combinen una estètica espectacular amb una tecnologia molt avançada
que protegeix del sol i de l’aigua, i aïlla del soroll, amb un material ignífug.
Els seus tres centres de treball a Madrid, Barcelona i Màlaga i la seva
planta de més de 5.000 m2 de carpes per llogar, juntament amb una alta
capacitat de producció, els permet satisfer qualsevol necessitat que tingui el client.

Per protegir-te del sol, la pluja, la humitat, per crear un espai amb encant, una
il·luminació atractiva, les possibilitats
són infinites, amb Carpas Maho el resultat està assegurat. Carpes tensades
en patis particulars, en masies, empreses... qualsevol lloc pot ser l’adequat.
Per ampliar terrasses o cobrir d’ombra un espai, Maho és ideal també per
a aquells beach-clubs que vulguin dotar
al seu local d’un espai alternatiu, diferent i original, adaptant-se perfectament a l’entorn i podent ambientar-ho
amb llums per a aquestes nits d’estiu.
Aprofitant el teixit, han creat una línia
de mobiliari chill-out, adequat per estar a l’exterior: taules, cadires, gandules, tamborets... Les fundes estan fetes
del mateix teixit que les carpes, i poden ser fàcilment rentables i fins i tot
intercanviables.
Personalització
d’esdeveniments
Carpas Maho també permet per-

sonalitzar qualsevol esdeveniment:
es pot escollir entre una gran varietat de dimensions, des de 30m2 a
5.000 m2 , de colors (blanc cru, talp/

pedra o pedra) i de materials del pal
(alumini o fusta). La il·luminació pot
ser feta amb garlandes o bé amb focus i, el més interessant de tot pot ser

que sigui el fet que s’hi pot imprimir
la imatge corporativa. El color també
pot ser sota comanda i, a més a més,
aquesta empresa ofereix un servei de

manteniment i de reparació, a més de
vendre lones per a ús industrial.
www.maho.es

Manuel Fernández i Eric Aleixandre, Gerent i Cap de Manteniment de Mac-Ser Barcelona

“En temps on tot canvia hi ha
serveis on l’experiència és un grau
molt valorable”
Tots els negocis tenen un tret en comú: volen trobar-se els llocs nets. La neteja,
cosa que tots donem per fet però que de vegades brilla per la seva absència.
Parlem amb el responsable de l’empresa MAC SER BCN i amb el responsable del
seu departament de Manteniment perquè ens presentin la seva empresa que a dia
d’avui ha aconseguit l’àrdua tasca de romandre en el temps.

L’empresa
Des de 1991 Mac-Ser presta els
seus serveis a tot Catalunya i Balears per a grans cadenes de negoci així com una àmplia varietat
d’altres tipus de clients tant privats
com públics. Una empresa consolidada que àmplia cartera i serveis
any rere any. El seu secret? Respondre a les necessitats dels nostres
clients i ampliar la gamma de serveis a oferir per poder solucionar la
major quantitat de problemes que
aquests puguin tenir.

-Són professionals de la neteja i
del manteniment, de fer que tot
estigui en perfecte estat en definitiva. ¿Quin és el consell més im-

-¿Com s’aconsegueix tenir-ho tot
portant que es pot donar davant
previst?
l’arribada de l’estiu?
Anticipar-se. Nosaltres ens dedi- Tenint bons professionals encarrequem a la neteja i al manteniment de gats de pensar en tot. Cadascú entén en el seu tema, però en
grans cadenes de negoci, de louna activitat comercial,
cals comercials, de comusigui quina sigui, hi
nitats de propietaris o
ha molts àmbits
d’hotels a través de
implicats. Quan
Grupo 1, una em“Potser no
u na empresa
presa que procedeix un àmveeix tot l’Estat
tinguem sempre una
bit concret a
i quan es preresposta immediata,
qui de veritat
veu la temporaperò sí que sempre
el controla bé
da que arribarà
tenim una resposta
és una bona inamb temps és
per donar”
versió, tant de
quan es pot tediners com tamnir tot pre v ist
bé de temps. Una
perquè tot estigui a
punt. Els contratemps
empresa de neteja i de
manteniment especialitsempre hi seran, però que
zada com Mac-Ser Bcn, per posiguin només els que de cap masar-te un exemple, pot fer estalviar
nera no podien estar previstos.

molta despesa, temps i imprevistos
que podien ser previstos a clients
importants com per exemple Inditex o solucionar de forma ràpida
actes vandàlics com poden ser els
grafits i ratllades en vidres en bancs
com ara Bankia, Deutsche Bank o
ajuntaments, com els de Santa Coloma de Cervelló o Reus, amb els
quals també treballem.
-¿Quins són els punts forts de MacSer per portar a terme aquesta activitat de la qual parlen?
Mac-Ser abraça molts camps i en cadascun d’ells hi estem especialitzats.
Ja sigui en neteja i manteniment de
locals comercials, d’hotels o bé en la
instal·lació de naus industrials, així

com també en la reparació de vidres. A dins del nostre equip comptem amb persones especialitzades en
cadascun d’aquests camps, ja siguin
operaris de restauració de vidres o
RecicGlass, cambreres de pis per a
hotels o servei de neteja i de manteniment per a botigues. Uns professionals que fan, i que saben fer, la
seva feina. Pot ser que no tinguem
una resposta immediata, però sempre tenim una resposta.
C/ Josep Argemí, 15,
Esplugues de Llobregat, Barcelona
Telèfon: 902 02 17 71
www.mac-ser.com
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POSADA A PUNT

UNEIX-TE A UNA XARXA DE TALLERS MULTIMARCA

QUE SEMPRE ESTARÀ A PROP TEU
Euro Repar Car Service és una xarxa de tallers del Grup PSA per al manteniment i
reparació de vehicles de totes les marques.
Suma el teu taller a la nostra xarxa i passa a estar recolzat per una gran marca,
amb la qual obtindràs múltiples beneficis:
Una imatge diferenciadora amb
identificació exterior del taller i roba
corporativa.

Una àmplia gamma de peces
multimarca amb 1 any de garantia
mínima.

Entres a formar part d’una
xarxa consolidada de més de
600 tallers.

Una web amb zona de tallers i
buscador, cites en línia, petició de
pressupostos i molts més serveis
per als teus clients.

Assistència telefònica i sistema de
gestió de taller.

Finançament per a clients.

Agència de publicitat que generarà
més trànsit de clients.

Acords amb empreses
i Rentings.

Formació presencial i en línia.

¡I molt més!

MANTENIMIENTO
REPARACIÓN
TODAS LAS MARCAS

Euro Repar Car Service – Puerto de Somport 8 – Las Tablas – Madrid. Créditos fotografías: Euro Repar Car Service.

SER UN TALLER MULTIMARCA
ESTÁ BIEN….
... PERTENECER A LA RED
EURO REPAR CAR SERVICE
ES AÚN MEJOR.
CONTACTA CON NOSOTROS:
red@eurorepar.com · 902 103 299

•
•
•

Compartir los valores de calidad, servicio y proximidad.
Conservar vuestra independencia.
Beneficiarte de las ventajas de una red de talleres multimarca,
con la fuerza del Grupo PSA.

Unirse a la red Euro Repar Car Service es llevar el concepto
“llave en mano” al desarrollo de tu actividad.
Escanea este código
para saber más

I PER ALS CLIENTS DE LA NOSTRA XARXA:
FINS AL
31 DE JULIOL
CANVIA ELS
PNEUMÀTICS I ET
REGALEM
UN NOU SUPORT
PER AL
MÒBIL

ACONSEGUEIX
AMB UNA
OPERACIÓ DE
MANTENIMENT SUPERIOR
A 100€ UN ANY DE
SERVEIS GRATUÏT
(VALORAT EN
500€)

A Euro Repar volem estar al teu costat.
Ajudar-te en tot el que estigui relacionat amb el teu vehicle i molt
més. Per això, hem creat el Programa A prop teu, amb el qual podràs
disfrutar d’increïbles serveis, sense cap cost.
Perquè cuidar el teu cotxe i cuidar-te a tu, per a nosaltres és el mateix
compromís.

ELMEUASSISTENT

EL SEU ASSISTENT PERSONAL per a tot el que necessiti davant
d’imprevistos. Gestionem en nom seu qualsevol assumpte extraordinari,
fins i tot el seu oci i diversió (compra d’entrades...), i podem pagar-los en
nom seu si ens ho indica. Les 24 hores 365 dies. Sempre al seu costat. És
un servei ilimitat i es pot utilitzar les vegades que un vulgui.

TELEFARMÀCIA

FARMÀCIA A DOMICILI DE MEDICAMENTS. Accés a tot Espanya les 24
hores els 365 dies en un màxim de 3 hores. Vénen a casa vostra, agafen
la recepta, van a la farmàcia a buscar el medicament i us el porten. El
medicament el paga un. Aquest servei està limitat i són 5 a l’any.

SERVEIS
TELEFÒNICS

ADVOCATS: Laboral, Mercantil, Civil, Penal...
MEDICINA, PSICOLOGIA I NUTRICIÓ. Homeòpates, Psicòlegs (Infantil i
General), Pediatres, Dietistes, Metges de família, Experts Socials...
INFORMÀTICA: Domèstica i tecnologia de la llar. És remota.

AUTOMOCIÓ

RECURSOS DE MULTES.
GESTIONS ADMINISTRATIVES (només es paguen taxes si n’hi hagués):
-Carnet de conduir (inclou psicotècnic)
-Duplicats, permisos de circulació.
-Transferències de vehicle.

