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EL CALAMAR
Un oasi d’oci a
la platja del Prat de Llobregat
La calor estiuenca fa ser exigent, i pot ser que busquis un lloc amb bon
menjar a bon preu i una oferta d’oci variada, en què a més puguis gaudir
d’una gandula i una platja que sembli salvatge, sense soroll de trànsit a prop
i que al paisatge no es vegi cap edifici. Tranquil, no cal passar per l’aeroport.
El lloc? El Calamar. La platja? La del Prat de Llobregat.

El Calamar és un dels establiments
més llegendaris de la platja del Prat
des que en va millorar l’entorn
i l’aigua fins que es va convertir
en una platja pràcticament verge
a menys de 20 minuts del centre
de Barcelona. Cal tenir-la molt en
compte si el que vols és plantar el
para-sol a la sorra i no passar-te
les millors hores de sol ficat en un
cotxe en estat d’ebullició. Si a això
hi sumem una oferta gastronòmica
amb marisc, amanides mediterrànies, bons arrossos a preus més que
raonables i un servei en què predomina el somriure, El Calamar es
converteix en un lloc de referència quan triem on cremar l’exigu

El Calamar, el xiringuito pioner que des de fa dotze anys acompanya el “segon naixement” de la platja del Prat, es converteix en
l’establiment de referència any rere any amb un objectiu clar que
la marca El Calamar arribi més enllà de la platja. Encara que sempre estarà lligada a la sorra.
cartutx d’hores de lleure. Si, per
contra, ets dels que prefereix passar les hores diürnes en un lloc segur i t’agrada anar a la platja a la
llum de la lluna, El Calamar també
ofereix una molt bona oferta nocturna, tal com ens explica Enrique
Gálvez, el gerent, “el fet de no tenir veïns a prop ens permet tancar més tard que en altres platges.

Obrim fins a les tres de la matinada entre setmana, mitja hora més
tard el cap de setmana i les vigílies de festius”.
Si tenim tot això en compte, no és
estrany que moltes persones ja coneguin El Calamar com un dels xiringuitos més populars de la costa
de Barcelona. “Es parla molt de

nosaltres gràcies a la relació qualitat-preu. Però sens dubte, una de
les coses que ens està funcionant
més és la combinació entre l’oferta de servei i l’oci que oferim. Tenim una programació diferent per
a cada dia de la setmana, així que
és fàcil que cadascun dels nostres
clients pugui trobar el que més
s’adequa als seus gustos” ens explica l’Enrique. Exactament! Per
això és fàcil arribar a El Calamar
i una nit trobar-te amb un karaoke, una altra amb cinema d’estiu,
un concert en directe, una sessió
de DJ o el rodatge d’un anunci publicitari... d’acord, un rodatge no

El Calamar, un lloc
ideal per cremar
l’exigu cartutx
d’hores d’oci.
és una oferta d’oci, però deixa clar
que ens referim a un escenari amb
molt atractiu. Hi insistim, El Calamar és un lloc ideal per cremar
l’exigu cartutx d’hores d’oci.
www.chiringuitocalamar.com
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Entrevista amb Arnau Martínez, gerent i paisatgista d’Ésverd

Ésverd Jardineria & paisatgisme
CREANT PARADISOS URBANS

Terrassa o jardí: espai obert o apèndix d’un domicili o
un negoci a què gairebé mai no som capaços de treure partit malgrat l’immens ventall de possibilitats que
ofereix. Aquest és l’objectiu principal d’Arnau Martínez
al capdavant d’Ésverd, estampar el bast i extens gris
ciment urbanita amb espais verds
Transformar el que anomenem terrassa o jardí en un
oasi fet a mida.
-Com va sorgir la idea
d’aventurar-vos en el disseny
de terrasses i jardins?
Des de sempre he sabut que treballar
en contacte amb la natura m’apassionava. Vaig estudiar jardineria
pensant que seria un tràmit per aconseguir un títol, però l’escola va obrir
un món molt més complex i apassionant que em va captivar completament. Viatjant em vaig adonar que a
la resta d’Europa hi havia molta més
cultura de jardí i de terrassa. Es fan
coses a un nivell estètic altíssim. Em
vaig preguntar per què a Barcelona
no podem oferir un servei amb la mateixa qualitat estètica? I som aquí.
-Com us plantegeu el disseny
d’un espai exterior?

D’una banda cal saber quin ús se’n
farà, si hi ha nens, mascotes, etc. De
l’altra, per a la bona adaptació de les
plantes, hem de tenir en compte l’exposició solar o l’orientació de la terrassa. I finalment l’estil. Realitzem
un disseny integral i l’executem, des
de la col·locació de plantes i mobiliari, fins a la instal·lació de reg o la
il·luminació. Combinem diferents
materials per jugar amb les textures,
crear dissenys acollidors i fugir del
minimalisme i els espais freds sense
personalitat. Cada jardí i terrassa és
diferent de la resta, per tant, el disseny n’ha de potenciar les diferències, fer-lo original i, en conseqüència,
únic. La comunicació amb el client
és essencial, ningú no coneix millor
que ell mateix les necessitats que té.

-I quan el projecte s’ha fet
realitat?
Des d’Ésverd també ens encarreguem del manteniment. Realitzem
les podes quan són necessàries, i fem
els canvis del reg automàtic que són
necessaris per a cada estació de l’any.
El client vol gaudir de la terrassa, no
que li doni feina. Això també ho tenim en compte a l’hora de dissenyar
l’espai.
-Hi ha hagut cap canvi de tendència pel que fa al disseny de
terrasses o jardins?
Sí. Fa uns anys predominaven els projectes minimalistes i ara, cada vegada més, sobretot a la ciutat, la gent es
vol sentir envoltada de natura i vida.
A nosaltres ens vénen a buscar per

Arnau Martínez, a través d’Ésverd, ofereix una dedicació absoluta, fruit de
la combinació entre passió i feina. La recerca constant de nous dissenys,
colors, textures i espais fa que cada terrassa, lluny de ser un nou encàrrec,
sigui un nou desafiament, un nou llenç en blanc que poder començar
a pintar. Afirma que el seu factor diferencial és el seu estil, “dissenyem
espais amb caràcter i estil propi, els dotem d’ànima, donem rellevància i protagonisme a les plantes, perquè creiem que en un espai exterior,
és un privilegi poder gaudir de la natura i veure els canvis i l’evolució segons les estacions de l’any. Creem petits pulmons verds a la ciutat, plens
de vida, moviment i color”.

això, perquè a Ésverd creem atmosferes o petits ecosistemes en què estàs envoltat de natura. El tema dels
horts urbans també és una tendència
a l’alça. El fet de poder cultivar fruita
i verdura al centre de la ciutat és fantàstic i la gent cada dia ho valora més.
A la terrassa on som, l’altre dia quan
feia el seguiment del projecte, el client va pujar, va agafar una maduixa
que ell mateix havia cultivat, se la va

posar a la boca i se’n va anar a treballar. Em va encantar.

www.esverd.com
esverd@esverd.com

Tel. 635 842 487

