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“30 anys al servei de
l’odontologia a l’Empordà”

Aquest estiu a Alp,
cultura i esports

Dr. Narcís Vidal,
Clínica Dental Vidal

E

l concert de Roger Mas,
la Festa Major i la trobada
d’acordionistes de La Molina, el
Festivals de Blues i el de Música Antiga dels Pirineus i, en esports, el
Rallysprint, la primera Marxa Cicloturística són algunes de les moltes activitats
que s’organitzen aquest estiu en aquesta localitat de la Cerdanya.

Concert Roger Mas

A

mb 30 anys de trajectòria,
Clínica Dental Vidal és una de
les que te més història de tot
l’Empordà. L’any 1986 el Dr.
Narcís Vidal va inagurar la consulta de
Torroella de Montgrí. Posteriorment,
l’any 2005 es va inagurar la consulta
de l’Escala, amb l’objectiu d’oferir un
servei integral d’odontologia de qualitat a l’Empordà. Lluny de frenar-se,
actualment afronten un relleu generacional on combinen experiència amb
noves tecnologies, i la incorporació
d’especialistes en diferents àrees com
l’ortodòncia, la periodòncia i la implantologia, adaptant-se a les demandes i
tendències actuals.

d’una bona higiene dental respecte
fa uns anys?

-Dr Vidal, què ens diria de la seva
professió com a odontòleg?

-Aquest abril la clínica va celebrar
els seus 30 anys d’història. Com han
arribat fins aquí? Què suposa aquest
èxit?

Dr. Narcís Vidal: La salut bucodental té un paper important en la salut general de les persones, i sinó es cuida té implicacions significatives sobre les enfermetats cardiovasculars,
diabetis, càncer i, en definitiva, afecta directament a la qualitat de vida de les persones.
Totes aquestes implicacions i el contacta
humà amb el pacient fan que sigui fàcil mantenir una alta motivació.

- Creuen que la gent està més
concienciada sobre la importancia

Laura Macchi Monegal,
gerent de Immobiliària Pianc

C

adaqués, per a la majoria un
racó especial de cases blanques de pescadors i cales
d’aigües cristal·lines, és d’aquells
pocs pobles que encara mantenen
la màgia de l’antic podent oferir el
millor del modern. Motiu més que
suficient perquè el metre quadrat
de propietat immobiliària sigui
sempre una bona inversió.
-Què pot oferir Cadaqués a tot
aquell que vulgui comprar o llogar
una propietat?
Poden haver-hi moltes raons, com ara que sigui un poble que segueix conservant la seva
essència, la de sempre, acompanyada d’una
llum i unes aigües que eleven a màgic l’entorn.
A Cadaqués véns i t’enamores. És per això que
el metre quadrat té un preu una mica més elevat que a la resta de localitats.

N.V: S’ha fet un esforç pedagògic important
per part dels professionals. La gent està ben
informada però costa canviar alguns hàbits.
Segons la SEPA, un 43,1% dels nens espanyols es raspallen les dents menys temps
del recomenat pels experts. És fonamental
una revisió buco-dental anual per prevenir i
evi¬tar complicacións posteriors.

-Han canviat les necessitats dels
pacients en els darrers anys?
Dra. Laura Vidal: Darrerament hem detectat
un augment de demanda de tractaments amb
motivació estètica, com seria la ortodòncia,
blanquejaments i la implantologia amb càrrega de pròtesis immediata. Les noves tecnologies ens estàn obrint nous horitzons i
possibilitats.

L.V: Gràcies a la confiança que els pacients
han dipositat en nosaltres. També per la
professionalitat i entrega del nostra equip
humà que intenta trobar sempre la millor
solució per cada persona. Esperem continuar gaudint d’amdues coses durant molt
temps.
www.vidal-dental.com

Cultura
Els amants de la cultura tenen una cita
aquest estiu a Alp, localitat de la Cerdanya,
que organitza un gran nombre d’activitats.
Entre les més destacades trobem, el primer
cap de setmana d’agost, la Festa Major de
La Molina, el 30 de juliol, el concert de Roger
Mas, el 9 d’agost la XXVII Trobada d’acordionistes de la Molina que, com ja és tradició, farà arribar als nombrosos assitents la
música d’aquest instrument tradicional del
Pirineu. Els dies 19 i 20 d’agost se celebrarà
el 3r Festival de Blues dels Pirineus amb l’actuació de Tom Principato (Washington) i Neal
Black & the Healers (San Antonio, Texas). Els
amants de la música clàssica podran assistir
el dia 24 d’agost als Vespres musicals de la
Baga de la Cerdanya on la Camerata Nova
interpretarà “El so màgic de les cordes” i, tres
dies més tard, dins del Festival Música Antiga
dels Pirineus (FËMAP), La Ritirata interpretarà
quartets de corda Boccherini, Haydn i Arriaga
a l’església de Sant Pere. També com cada estiu, a partir del 22 de juliol cada divendres al vespre es fa una ballada de sardanes,
cimena a la fresca, la tradicional Trobada

IMMOBILIÀRIA PIANC

“Molta gent busca immobles a
Cadaqués perquè qui ve se n’enamora”

de gegants el dia 23 de juliol, havaneres...
Activitats a les quals tothom hi és convidat.

Esports
50 km de senders senyalitzats, que van des
de la plana fins l’alta muntanya, permeten
conèixer tots els racons del municipi i gaudir d’un entorn natural privilegiat que aquest
estiu es podran descobrir gràcies a les sortides guiades. El cap de setmana del 23 i 24
de juliol estarà destinat al món del motor
amb la VI Pujada ALP2500, el 1r Rallysprint
de la Cerdanya i la trobada de cotxes i motos clàssics. Enguany s’organitza també la
1a Marxa Cicloturista el dia 4 de setembre,
amb dos recorreguts de 200 i 128 km, per a
tots els amants del ciclisme. També cal destacar activitats d’altres esports: torneigs de
bàsquet 3x3, bicicletades, curses de natació
i inflables aquàtics a la piscina, Zumba, escacs... Les activitats esportives aquest estiu
a Alp estan pensades per tots els gustos i
totes les edats.
www.alp2500.cat

L’empresa
Immobiliària Pianc, negoci familiar en el
negoci immobiliari des de 1979, segueix
treballant avui dia amb el mateix amor
amb què va obrir les portes fa ja més de
35 anys. Un amor basat en el respecte
als seus clients i un amor incondicional
a la terra en la que s’exerceix.
perquè un client especialment content és un
contacte per al futur. Algú que pot aconsellar
als seus amics o familiars que vinguin a veure en el cas que vulguin obtenir o llogar una
propietat.

-Estem parlant llavors d’unes propietats encarades a un client més
aviat selecte?
Pel que fa al gust potser sí, però no tant pel que
fa a l’econòmic. És cert que per comprar has
de tenir un cert poder adquisitiu, no només a
Cadaqués sinó a tot arreu. Aquí tenim propietats per a tot tipus de clients i de tots els preus.
Saber fer d’agent immobiliari no és només
posar a la venda una propietat sinó trobar la
propietat adequada per a cada client i poder
assessorar-lo en la compra d’acord amb la necessitat i les intencions del comprador.

-Immobiliària Pianc és de les
poques que ha sobreviscut
en el temps i encara avui dia
desenvolupa la seva activitat a
Cadaqués. El seu secret és aquest
saber fer de què parlava?
No es pot parlar d’un sol motiu. Es deu a moltes coses, a això i al treball dur. Per a mi un
client no és només un percentatge de comissió. És algú a qui he d’assessorar i cuidar fins
que aconsegueixi el que desitja. Em mou un
autoimposat codi deontològic però no perquè sigui el correcte de fer, simplement, sinó

És l’estranger un client important
per a Immobiliària Pianc?
Per descomptat. El 80% dels nostres clients
és estranger, sobretot francès, tot i que també belgues, anglesos o nord-americans. Un
plus afegit de Immobiliàries Pianc és que
podem oferir, a més de la facilitat de parlar
els idiomes necessaris, l’assessorament legal a l’hora d’adquirir una propietat des de
l’estranger.
www.inmobiliariapianc.com

