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AGÈNCIA IMMOBILIÀRIA CADAQUÉS

CADAQUÉS, UN LLOC ON PASSAR-HI
UNA BONA TEMPORADA

C

adaqués és un dels pobles amb més encant de Catalunya i un dels més valorats i estimats dins i fora del
nostre país, i ho és per molts motius: la bellesa de les seves construccions, la seva privilegida situació, el
llegat cultural d’artistes com Salvador Dalí o el preservar l’essència d’altres temps en serien algunes de les
causes. És per això que…pot haver major privilegi que passar-hi aquí una temporada? I què tal tota la vida?

Francesc González, administrador d’AIC
Situat en un entorn natural de gran bellesa paisatgística, envoltat
del Parc Natural de Cap de Creus, amb les seves petites cales
d’aigua cristal·lina, Cadaqués ha aconseguit conservar el seu encant natural a través dels anys entre altres degut al seu aïllament
geogràfic i la influència d’artistes com Dalí… i pel mateix caràcter
de la seva gent que, orgullosos del seu poble, han sabut preservar-lo de possibles desenvolupaments urbanístics que desafortunadament en altres llocs han acabat per destrossar l’entorn.
Els atractius de la població fa que s’ofereixin un gran ventall de
possibilitats de lleure i culturals: activitats marítimes en barca i
submarinisme, senderisme pel parc Natural o passsejades pel
seu centre històric, que conserva tot l’encant del cadaqués antic.
Perquè, efectivament, Cadaqués és una població de gran interès
arquitectònic i on conviuen elements de la pròpia arquitectura típica
amb intervencions d’arquitectes de gran prestigi a través dels anys.

per viure, sigui en temporada o tot l’any, ja que a més és un
poble amb vida social autòctona, a diferència d’altres llocs de
costa que a l’hivern queden desolats. És per això que és un lloc
òptim per realitzar-hi inversions a causa tant del seu encant
actual com a la impossibilitat d’un gran creixement, el que fa
de Cadaqués una inversió segura. I, sens dubte, la millor opció
per la compra-venda o lloguer de propietats, per temporades
o tot l’any, és l’Agència Immobiliària Cadaqués, la primera del
poble, i que opera des de l’any 1975. Es tracta d’una empresa
familiar de diverses generacions conscient de la importància
que en la preservació de l’estat actual de Cadaqués està el seu
propi futur. L’AIC realitza la seva activitat pensant en el futur de
les següents generacions, i es preocupa per realitzar la seva
activitat des d’una ètica professional que dignifiqui l’activitat
immobiliària, conscient que el propi control social en un lloc
petit condiciona el prestigi professional. A més, es preocupa
pel medi ambient i la natura que envolta la población. Com
afirma Francesc González, el seu administrador, “l’agència no
està interessada en projectes que puguin perjudicar l’entorn.

Agència Immobiliària Cadaqués
Totes aquestes característiques fan de Cadaqués un lloc òptim

www.inmobiliariacadaques.com

GIRONA:

PREMI EUROPA I MOLT MÉS
Quan hom pensa en Girona,
difícilment ve al cap una
sola imatge. I si fessim una
enquesta preguntant a diferents persones segurament obtindriem respostes totalment diferents. Hi
ha moltes Girones dintre de
Girona.

Per
un costat tenim la seva capital amb
el Premi d’Europa
d’aquest 2016, un guardó atorgat pel Consell
Europeu que té com a
objectiu reconèixer el foment de l’ideal europeu
de les ciutats del continent.
Aquest reconeixement valora tant la tasca de l’Ajuntament com la de les institucions, la dels agents
locals i la dels ciutadans i
ciutadanes de Girona en el
desplegament d'iniciatives,
d'accions i de projectes en
àmbits diversos, contribuint
al reforçament dels lligams
i del sentiment de pertinença europea.
Sembla ser que Girona està de moda però…quan ha
deixat de cridar l’atenció

aquesta població? Quan ha
perdut els seus atractius?
Mai. I els Pirineus? I la Costa
Brava? I les comarques gironines de la Catalunya
central? Moltíssimes imatges en l’imaginari de catalans i estrangers al voltant
d’aquesta regió del nordest del país.
Però, evidentment, la
província de Girona no
són només escenes.
No són només tradicions, paisatges, art, natura, arquitectura i gastronomia. Girona també
és economia, on destaca
un teixit fonamental d’empresa familiar, de petita i
mitjana empresa que s’arrela profundament en valors propis de la terra, com
la iniciativa, el treball, l’empenta i l’esforç.
En aquest monogràfic especial volem donar-hi veu
perquè representen perfectament un dels reptes
de Girona en particular i de
Catalunya en general: buscar d’excel·lència en sectors fonamentals per l’economia de la regió, com el
turístic i l’immobiliari, sense perdre l’essència ni les
tradicions. Àmbits tant diferents com la medicina, la
indústria o l’oci però amb
un element en comú: les
seves empreses s’arrelen
a la terra i busquen mantenir-ni l’esperit alhora
que innoven i aposten per
l’avantguarda.
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DOLÇ BLANCH

“Gent del territori, formada i capacitada per donar
garanties de fidelització, solvència i seriositat”
Alencar Dolç i Selva,
director de Dolç Blanch

A

lencar Dols i Selva és
segona generació a la
direcció de Dolç Blanch,
agència de servei immobiliari integral fundada fa 35 anys a
Alp. Diplomat en ciències empresarials i llicenciat en comerç internacional amb una experiència en el
sector de la consultoria internacional
en països com Itàlia, Anglaterra i els
Estats Units, actualment també és
soci fundador d’altres dos projectes
empresarials.
-Dolç Blanch té una trajectòria de
gairebé 40 anys; quina és la clau
per consolidar un negoci i seguir
fidelitzant clients?

La firma
Avui el model de negoci de Dolç Blanch
té cinc pilars bàsics que la defineixen:
Administració de la Propietat Horitzontal
(Urbanitzacions i Comunitats de
Propietaris), Administració de la Propietat
Vertical (Lloguers), Agents de la Propietat
Immobiliària (API), Agència d’Assegurances i Administració de Patrimonis i
Gestions Immobiliàries. L’equip de treball està format per vuit professionals,
els quals compleixen unes funcions molt
focalitzades a donar el millor servei especialitzat d’acord amb l’estratègia i estructura principal del nostre negoci.

L’Agència Immobiliària Immobiliària Dolç
Blanch va ser fundada per Josep M. Dolç i
Arnau i Manel Blanch i Ródenas l’any 1978 amb
l’ànim de professionalitzar els serveis immobiliaris, en una comarca on les previsions de
creixement immobiliari enfilaven un camí molt

“El nostre model de negoci es
basa en rigorosos mètodes de
control perquè els nostres clients
tinguin tota la informació al dia
i puguin contrastar la solvència
i la confiança que venen
dipositant des de fa 38 anys en la
nostra agència Dolç Blanch.”
moderat. Van iniciar el seu projecte capaços
d’identificar la necessitat d’oferir un servei rigorós en tots els seus àmbits d’actuació. Gent
del territori, formada i capacitada per donar
garanties de fidelització, solvència i seriositat.

-Vostès diuen que són la primera
consultoria immobiliària de la
Cerdanya. Quins són els seus valors
diferencials?
Aquesta dilatada trajectòria dóna més sentit a
la forma de treballar i conèixer el territori. Som
gent que coneix a la perfecció la vall, som una
empresa amb caràcter identitari i amb un model propi de gestió i de negoci, no som una
franquícia o una marca forània, la nostra clau
és el nostre coneixement profund del nostre
producte i de la nostra comarca, per poder
oferir el millor servei i professionalitat.

Tel. 972 89 03 80
Aquest és un món que es basa en la confiança i en el rigor, però malauradament no és
un àmbit exempt de casos que han malmès la
imatge dels professionals del sector per tant
el nostre model de negoci es basa en rigorosos mètodes de control perquè els nostres
clients tinguin tota la informació al dia i puguin
contrastar la solvència i la confiança que vénen dipositant des de fa 38 anys en la nostra
agència Dolç Blanch.

-A més de serveis immobiliaris,
també ofereixen assegurances .
Estan especialitzats en aquest
tipus de servei?
La nostra filosofia empresarial és clara: no administrem propietats que no coneixem. Fem
una tasca de treball de camp molt important on
gran part de la nostra feina és fora de l’oficina.
Dolç Blanch ven immobles i administra la venda
oferint un servei integral de màxima qualitat tant
pel propietari de l’immoble com pel comprador interessat. Fem un seguiment a posteriori
de la signatura de l’operació de compravenda
resolent qualsevol incidència que pugui sorgir,

aportant el coneixement i assessorament que
els clients puguin necessitar tant en àmbits legals, impositius com d’acompanyament.

-Quins són els principals atractius
d’Alp per inversors i particulars
interessats en adquirir una
propietat immobiliària (inversió,
habitatge, lloguer, compra…)?
En els lloguers oferim un ampli ventall d’immobles, garantint als nostres arrendadors
com arrendataris la tranquil·litat de que compten amb un equip humà. Tots aquests serveis
que formen el nostre model de negoci, conformen un cercle virtuós de productes que
garanteixen la transmissió dels nostres valors
i confiança màxima als nostres clients.
La nostra trajectòria en aquest àmbit durant
tots aquests anys ens ha aportat un gran coneixement sobre els possibles riscos als que
estan exposats i les solucions que ofereix el
sector assegurador a les necessitats reals dels
nostres clients. Som agents d’una gran companyia asseguradora, comptem amb una cartera de clients molt consolidada que ens permet garantir el millor servei i oferir la màxima

“La nostra filosofia
empresarial és clara, no
administrem propietats
que no coneixem”

especialment dura amb el sector. Actualment
els mercats estan en una fase d’estabilitat.
Dins d’aquesta situació Dolç Blanch identifica el moment actual com una oportunitat per
als clients que vulguin comprar. Depenent
sempre de la zona: a la Cerdanya estem parlant de preus que poden rondar un 40% més
baixos respecte al 2007. Dolç Blanch ha sabut
sobreposar-se a la crisi mitjançant un elaborat
procés de fidelització amb un objectiu prioritari, cercar la reducció de costos i la màxima
rendibilitat pels nostres clients.

-Expliqui’ns quins són els projectes
de Dolç Blanch més immediats.
Dolç Blanch està contínuament destinant els
seus recursos en millorar la interacció amb
els seus clients donada l’oportunitat que ofereixen les noves tecnologies. Hi ha projectes
per assolir una fluida comunicació per exemple en temes com les comunicacions amb els
propietaris d’una comunitat o bé agilitzar les
formalitats que impliquen una operació de
compravenda, són projectes que estem desenvolupant i anirem implementant pas a pas.
Dolç Blanch ha seguit creixent aquests últims anys, s’ha apostat per un canvi d’imatge
corporativa, invertint en noves tecnologies i
incrementant el personal per donar resposta
més ràpida i personalitzada.

tranquil·litat davant imprevistos que es poden
donar, i una capacitat de resposta en la gestió
i resolució dels sinistres satisfactòria amb la
màxima celeritat.

-Ha afectat la crisi al sector
immobiliari a la Cerdanya? Com han
sobreviscut durant aquests anys?
É s s abut que aquest a crisi ha est at

www.dolsblanch.com
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HOTEL CASA ANAMARIA

“Els nostres objectius són tres: l’exclusivitat,
la privacitat i la personalització dels serveis”
Cristina Masferrer,
Directora de l’Hotel Casa Anamaria

Cuina amb productes
de proximitat i km.0

S

El Restaurant Casa Anamaria basa la
seva carta en plats tant de la cuina catalana com occitana, sempre a partir de
productes de km0 del seu propi hort
o de la zona. “A la nit disposem d’una
terrassa de vidre des de la que es pot
sopar tot contemplant les estrelles i els
clients que vulguin un servei més informal poden optar per la nostra Pool Bar”,
afegeix Masferrer. Si bé ja s’organitzen
cates de vins, de cara al setembre també
l’Hotel col·laborarà amb xefs de prestigi.

ituat al Pla de l’Estany, i enmig
de la natura, l’Hotel Casa Anamaria és un hotel amb encant
que disposa de 25 habitacions
distribuïdes en tres allotjaments diferents: l’Hotel, la Masia de Casa Anamaria i la Caseta de Casa Anamaria.

-¿Què defineix a l’Hotel Casa
Anamaria?
El seu edifici principal disposa de 16 habitacions, inaugurades l’any 2014 i que han

Un entorn natural per gaudir
El fet d’estar situat enmig d’un entorn natural de gran bellesa, permet als clients
de l’Hotel Casa Anamaria practicar nombroses activitats a l’aire lliure, anar amb
kayak pel riu Ter pel riu Ter o l'Estany de
Banyoles, volar amb globus o visitar una
granja de formatges artesans, a més de
gaudir dels llocs d’interès de la zona de
Girona i la Costa Brava. “Estem a només
vint minuts de la platja i a prop de Girona,
així que els clients valoren molt la nostra
privilegiada situació, més tranquil·la i sense
aglomeracions”, explica Cristina Masferrer.

estat decorades amb elegància, destacant
també les seves vistes a l’entorn natural que
ens envolta. Per la seva banda, la Masia de
Casa Anamaria ha estat reformada respectant
l’arquitectura original de les cases tradicionals catalanes i s’ha convertit en dos apartaments independents que es poden llogar de
forma íntegra. Tenim també la Caseta de Casa
Anamaria, independent a la resta i ideal per
famílies.

-Per tant, ¿es pot reservar des
d’una habitació fins a tot el
complex sencer?
Sempre en funció del nombre de persones i de les necessitats es pot llogar una
habitació per passar uns dies de relax fins a

totes les instal·lacions per a una boda, una
reunió d’empresa o qualsevol altre tipus
d’esdeveniment. Per exemple, ara estan molt
de moda els casaments que duren tot un
cap de setmana i comprenen diferents tipus
de celebracions, des d’un sopar íntim per a la
família, a un brunch el dia després de la boda. En tot cas, els nostres objectius són tres:
l’exclusivitat, la privacitat i el silenci.

companyies que volen venir a gaudir de Casa
Anamaria. En paral·lel, disposem d’un pack relax
o d’spa amb una llarga carta de massatges, que
completem aquest estiu amb activitats com pilates, ioga, hipopressius o aiguagim obertes tant
a clients de l’hotel com a externs.

-¿Quins paquets ofereix l’Hotel
per passar un dia a les vostres
instal·lacions?

Sí. Passat l’estiu tindrem disponibles programes de salut de tres, cinc o set dies per als
clients que vulguin venir a fer una desintoxicació general i portar una vida més sana.

Comptem amb paquets familiars que inclouen
activitats com gimcanes per a pares i fills durant
el dia o fins i tot de 24 hores per passar aquí la
nit, així com el paquet empresa per aquelles

-I de cara al setembre amplieu la
vostra oferta amb programes de
salut.

https://www.hotelcasanamaria.com/ca
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HOTEL CAMPRODON

L’Hotel Camprodon, un hotel centenari
Amb 100 anys d’història, l’Hotel Camprodon és un establiment amb una
llarga història situat al bell mig d’aquest poble del Ripollès ple d’encant.

La Vall de Camprodon
Des de Camprodon es poden descobrir els indrets més emblemàtics de la
Vall, amb poblets com Llanars, La Roca,
Vilallonga del Ter, Tregurà, Setcases,
Molló, Rocabruna o Beget. També es
pot arribar fàcilment a la Vall de Núria,
amb el seu santuari i el tren cremallera,
així com a Ripoll, capital de la comarca,
i Olot, amb els seus volcans i la fageda
d´en Jordà.

E

l s seus orígens es remunten a
principis del segle XX, quan es va
crear l’hotel per acollir a la burgesia barcelonina que ja des del
XIX va escollir Camprodon per estiuejar i
que va fundar entitats de referència com
el Casino. Els propietaris originals van ser
els membres de la família Rigat, que l’any
1914 van decidir ampliar la seva fonda i
van inaugurar l’hotel dos anys més tard.
“S’hi van allotjar personatges importants
de la política i la cultura catalanes, des del
president Francesc Macià fins a l’escriptor
Josep Maria de Sagarra, el poeta Joan
Margall (que hi va anar pel seu viatge de
noces) i un nét d’Isaac Albéniz, el pintor
Alfons Alzamora, que en va ser client durant trenta anys”, explica Joan Costejà,
director de l’Hotel Camprodon i la família
Costejà va adquirir l’hotel l’any 1981 i “gràcies al nostre esforç hem portat a terme
una important renovació de l’hotel”.

Un tres estrelles amb encant
L’Hotel Camprodon compta amb 40 habitacions ben equipades, entre les estàndards,
superiors, júnior suites i familiars, algunes de
les quals amb terrassa sobre el jardí. “Més enllà del servei de restaurant amb cuina casolana
tradicional a partir de productes de la Vall, tenim capacitat de fins a 300 places per a banquets, trobades i esdeveniments de tota mena”, comenta el director de l’Hotel Camprodon.

L’establiment també compta amb un gran jardí
amb piscina, que està oberta durant els mesos
d’estiu, serveis de relaxació i estètica, aparcament, sala de reunions i celebracions, a més
d’una terrassa amb vistes al pont romànic de
Camprodon.

“Tenim un públic molt familiar que ja ens coneix de fa temps i també hem acollit en diverses ocasions trobades socials, per exemple,
dels antics alumnes de l’Escola Blanquerna”.
Però també, afegeix, “venen a l’hotel molts
esportistes estrangers que arriben a la Vall de

Camprodon per practicar disciplines com el
senderisme o el ciclisme, i també som l’hotel
de referència del Club de Golf Camprodon”.
www.hotelcamprodon.com
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C O S M O P O L I TA H O T E L B O U T I Q U E

UN HOTEL CONCEPTUAL
MODERN A PLATJA D’ARO

C

osmopolita Hotel Boutique, un projecte conceptual modern dut a terme
per reconeguts dissenyadors, se situa al popular centre
turístic de Platja d’Aro, a la Costa
Brava. Disposa de 62 confortables
habitacions de clar estil minimalista
en matisos grisos, blancs i daurats.
Els detalls de decoració els proporcionen relaxants i lluminosos efectes combinats amb flors, moqueta
actual i una estudiada il·luminació.

Les habitacions de Cosmopolita Hotel
Boutique estan dissenyades per oferir la
major funcionalitat i el benestar als seus
clients. Totes compten amb un ampli i còmode bany, TV per satèl·lit, internet amb
Wi-Fi, aire condicionat, telèfon, caixa de
seguretat i minibar.
Els clients podran gaudir de vistes panoràmiques sobre el paisatge marítim i assaborir còctels originals en combinació
amb ostres al bar a l’aire lliure al costat de
la piscina, al la terrassa superior, al costat
de la piscina.
El restaurant Cosmo Beach, situat a la
planta baixa de l ’hotel, a peu de platja,

Esport… i relax
Per als amants de l’esport, Cosmpolita
Hotel Boutique compta ambb un gimnàs situat al la terrassa superior de l’hotel els permetrà fer exercici amb una
espectacular vista al mar.
I després de l’exercic físic, un merescut
momento de descans: El centre Spa de
l’hotel ofereix una àmplia selecció de
serveis per al relax i cura en les cabines
de massatge i cosmètica. A disposició
del client es troben diferents tipus de
massatge, sauna, sauna de vapor, piscina amb hidromassatge i relaxants gandules tèrmiques.

s’especialitza en cuina tradicional catalana i de fusió. L’acollidor saló del res-

Beach Lounge. on els oferiran un ampli menú
de pipes d’aigua, còctels originals i tapes.

Els clients podran gaudir de
vistes panoràmiques sobre el
paisatge marítim i assaborir
còctels originals amb ostres

Entre els serveis de Cosmopolita Hotel
Boutique cal destacar la disponibilitat de
lloguer de bicicletes (sense cost) o automòbils, transfers des / cap a qualsevol
aeroport a preus especials.

taurant és un lloc ideal per celebrar tot
tipus d’ocasions. A més, es pot passar un
moment relaxant a la terrassa de Cosmo

Reserveu la vostra habitació i sentiu la
magnífica combinació del disseny i exclusivitat dels detalls minimalistes en tot
Cosmopolita Hotel Boutique.

www.cosmopolita-hotel.com
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R E S TAU R A N T E L S J A R D I N S D E L A M E R C È

M Y H O M E C O S TA B R AVA

“Els Jardins de la Mercè és
el que m'agradaria oferir a
qualsevol convidat a casa meva”

“Además de vender inmuebles
tenemos un gran servicio postventa”

E

l menjar, perquè sigui un dels grans plaers de la vida, ha de ser el resultat
d'una recepta completa. A més d'uns bons ingredients, quelcom bàsic,
cal amanir el plat amb una bona beguda i un espai màgic. A Girona el nom
del plat resultant és Els Jardins de la Mercè.

M

y Costa Brava es una inmobiliaria especializada en venta de inmuebles
de primera y segunda residencia en municipios como Lloret de
Mar, Tossa de Mar, Vidreres y Blanes. Muchos de nuestras clientes
extranjeros buscan una vivienda para disfrutar de su jubilación, pero tratamos
todo tipo de clientes, tanto nacionales como extranjeros que buscan inmuebles
como primera o segunda residencia o como inversión.

Erwin Claasen, director comercial de
My Home Costa Brava
-Ustedes nacieron en 2009, en
plena crisis, y continúan creciendo.
¿A qué se debe?

Toti Pigem, Gerent del Restaurant
Els Jardins de la Mercè
Els Jardins de la Mercè és un espai
realment acollidor però no un
restaurant convencional. ¿Era aquest
l'objectiu o ha vingut donat pel lloc?
Una mica de cada. Jo tenia un local més petit
i vaig veure aquest lloc, una casa senyorial del
1900 amb un jardí catalogat oficialment com
romàntic. L'objectiu era poder oferir al client
un espai únic i màgic, però al mateix temps
acollidor. El que m'agradaria oferir a qualsevol
convidat que vingués a casa meva.

Quin és el tipus de cuina amb què
condimentes aquest espai?
Oferim cuina de mercat amb producte fresc
i si és possible de proximitat. A Girona, tenim
granges que produeixen verdures, hortalisses i carns boníssimes i intentem aprofitar tot
això per donar els millors plats de forma senzilla, bona però sense massa sofisticacions.
Tampoc ens tanquem només a això, la vedella
per exemple és d'un granger gallec.

Els Jardins de la Mercè, a més, té un
calendari replet d'activitats. És un
afegit o forma part de l'essència del
lloc?
Diguem que intento traduir aquí la meva

L’empresa
A la Pujada de la Mercè nº 10, des de fa
sis anys i mig, aquest restaurant obre les
seves portes a aquell client que vulgui
gaudir d'una copa, un sopar romàntic,
entre amics, celebracions d'aniversari,
sopars d'empresa o banquets de noces
a un preu gens exclusiu. Viure la vida
amb art, en aquest cas, no és exclusiu
d'unes poques butxaques.
concepció de la vida. Per a mi la vida és un
plaer però cal saber gaudir-lo. Es fa a través
del menjar, però també a través de les persones que tens al costat, a través de la música,
del teatre, de la pintura, de l'art en general. Per
això col·laborem amb tots els festivals que se
celebren a Girona, com el Festival de Mapping
que es farà del 22 al 24 de juliol i en què tindrem
uns espais de projeccions dignes de veure.
Aquest lloc dóna perquè al mateix temps una
parella estigui sopant en aquest jardí a la llum
de les espelmes, uns amics prenent alguna
cosa a la zona chill out o algú degustant un
gintònic veient una exposició de pintura o escoltant un concert de jazz.
www.elsjardinsdelamerce.com

Sí. Se puede decir que en el año 2009 abrimos
contra corriente. En el año 2009 nuestro equipo ya tenía más de 15 años de experiencia en
el sector y gracias a la gran red de agentes
colaboradores en el ámbito nacional y en el
extranjero, hemos sabido abrir de nuevo un
mercado de potenciales compradores y de
mantener un muy alto nivel de ventas. Nuestro
equipo de profesionales dominan un gran número de idiomas, lo cual es imprescindible
para poder atender clientela compuesta de
diferentes nacionalidades. Nuestro servicio
es mucho más completo y cercano que el de
una inmobiliaria tradicional y contamos con un
gran servicio postventa.

-¿A qué servicios postventa se
refiere?
My Home Costa Brava no sólo vende sino que
ayuda al cliente con un amplísimo servicio
postventa: traducciones de correspondencia,
mantenimiento de jardines y piscinas, trámites
de permisos, arquitecto, reformas y control de

“Habitualmente nos
demandan casas de
unos 150 m 2 con piscina
y vistas al mar”
obras, entre muchos otros. Tanto es así que son
muchos los clientes que nos traen amigos y
conocidos suyos como nuevos compradores.
Para la mayoría de nuestros clientes somos su
ayuda cuando no están y les prestamos nuestra
profesionalidad día a día para poder disfrutar de
ser propietario de un inmueble a veces a gran
distancia de su residencia habitual

-¿Qué tipo de vivienda
comercializan?
Vendemos pisos y casas unifamiliares en núcleos urbanos y urbanizaciones de la Costa
Brava, especialmente Lloret, Tossa, Vidreres
y Blanes. Habitualmente muchos clientes nos
piden casas de unos 150 m2 con piscina y si
el presupuesto lo permite, con vistas al mar.
También ofrecemos fincas exclusivas en primera línea de mar y las viviendas más económicas a 10 o 15 Kms. de la playa.

¿Cómo facilitan las operaciones?
Nuestro equipo ayuda siempre al cliente a encontrar el inmueble que busca, en su propio
idioma, y nos encargamos realmente de todo.
Antes de ir al Notario, comprobando que todo
esté al corriente de pago, pidiendo certificados bancarios, de comunidad, Ayuntamiento,
tramitamos hipotecas con las mejores condiciones del mercado y todos los trámites burocráticos que conlleva una compraventa. Una
vez realizada la compra realizamos todos los
cambios de suministros, así como domiciliaciones de impuestos, ayudamos en coordinar
reformas, arreglos, mantenimiento de jardines
y piscina, permisos de cualquier tipo, traducciones, seguros, etc.
www.myhomecostabrava.com

MAS MOLLA

“El vi de pagès és un vi natural i totalment viu”
Aquest component de vi natural fa que sigui ideal per al dia a dia, un vi senzill ja sigui
blanc, rosat o negre. En funció de la bóta, per
això sempre diem que cadascuna és irrepetible, serà més suau o fort. Precisament, la
gràcia és que mai sigui igual.

Montse Molla, enòloga del Mas Molla

S

ituat a la conca del Tinar de
Calonge, el Mas Molla és un
exemple de conservació de
l’agricultura familiar tradicional. La
seva activitat principal és la producció i venta de vi: des de 1338,
generació rere generació, la família
Molla ha cultivat les vinyes i fruiters
a la falda de les Gavarres, i encara
avui en dia ofereixen vi de pagès
tot l’any i, a l’estiu, fruites de secà. A
més, organitzen visites al seu celler.

-Què caracteritza al vi de pagès que
veneu al Mas Molla?
Doncs que s’elabora segons el sistema tradicional de fer vi, deixant fer a la naturalesa, amb

-En què consten les visites
enològiques que organitzeu?
bótes centenàries

una fermentació totalment espontània i amb
els llevats autòctons que arriben del camp.
Sempre expliquem que qui compra una ampolla d’un vi de pagès té entre mans un vi natural, que no filtrem, ni clarifiquem, ni hi agegim
sulfits, per tant és un vi totalment viu i cada una
de les botes centenàries és una sorpresa perquè és irrepetible i diferent de la resta.

-¿Quins tipus de vi podem trobar al
vostre celler?

Es tracta d’una visita d’una hora i mitja que
s’inicia amb un vídeo sobre la història familiar
del Mas Molla, que es remunta a l’any 1338, i el
procés d’elaboració del vi de pagès pas a pas.
A continuació recorrem el celler i expliquem
quins canvis hi ha hagut al mas al llarg dels segles, a més de les particularitats dels nostres
vins perquè coneguin com treballem. Després
els convidem a un tast de quatre vins al nostre
jardí romàntic de 1882 i podem assessorar a la
gent en funció dels seus gustos perquè provin
i trobin el vi que més els agradi.
www.masmolla.com

Visites enològiques durant l’estiu
• Dimecres a les 18 h. (anglès)
• Dijous a les 18 h. (castellà)
• Diumenges a les 12 h. (català)
• La resta de l’any les visites al Mas Molla
són concertades.

Tel. 972 65 01 36

Fruita acabada de collir
Des de primers de juny a mitjans d’agost,
els vespres del dilluns, dimarts i divendres al Mas Molla també es pot comprar fruita de temporada, des de cireres, albercocs, peres, prunes o préssecs
vermells i grocs acabats de recollir de
l’arbre. L’endemà, aquests productes es
poden trobar al mercat de Palamós o de
Sant Antoni de Calonge.
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“Actualment hi ha bones opcions de
compra de vivendes a l’Empordà”

Un castell de somni per a
celebrar el teu casament

L

’Empordà és una de les
zones més reconegudes
de Catalunya: per la seva
magnífica situació geogràfica, que inclou mar i muntanya, per la bellesa del paisatge, la
gastronomia, l’arquitectura i l’encant dels pobles… No és d’extranyar que sigui una de
les comarques amb més demanda immobiliària, una gestió que Finques Faro realitza
a la perfecció: Fundada a l’any 1976 i ubicada a Peralada, la seva activitat principal és
la venda i lloguer d’immobles i terrenys en aquesta preuada regió.

Ramon Faro,
Director i fundador de Finques Faro, API-167
Maribel Aparicio,
Gestora Immobiliària

1700 m2 de jardí + casa 350 m2
2500 m2 de jardí + casa 500 m2

Cortal Gran és un Castell fortificat del S.XV, ubicat a Sant Pere
Pescador (Girona), que es troba
envoltat de camps de pomeres i a
dos quilòmetres del mar.
Disposa d’un jardí de 16.000 metres
quadrats amb diferents racons, que
conviden a recuperar el contacte
amb la natura i ofereix gran varietat
d’espais plens de màgia per celebrar els diferents moments del casament. També compta amb un pla
B en cas que el dia no acompanyi.
Podeu celebrar la cerimònia al pati d’armes, l’Hivernacle de Cortal
Gran, els camps de pomeres, el jardí, el gran
arc, etc.

Gran, que permetran celebrar el banquet sota
la llum dels estels, gaudint de l’entorn natural.

Per al banquet podeu optar pel saló dels arcs
amb llum natural, el gran porxo amb capacitat
de fins a 300 persones o els jardins de Cortal

La finca està totalment aïllada i envoltada de
camps de pomeres que li aporten total privacitat i exclusivitat.

Festival de sabors i
sensacions a l’Hivernacle
En aquesta finca neix un nou espai, l’Hivernacle de Cortal Gran. Un lloc ple de vida construït
en ferro i vidre que permet l’entrada de llum
natural i la connexió amb la naturalesa del lloc.

-Què recomana per aquesta
comarca? Comprar o llogar?

-¿Quins són els valors diferencials
de Finques Faro?

En aquest moment és bo i intel·ligent comprar
donades les bones ofertes que existeixen al
mercat, tot i que per conèixer la zona és una
bona opció llogar i gaudir del descobriment
abans de comprar.

L’experiència de quasi 50 anys, combinada
amb la joventut de l’equip. I tot i que no som
perfectes, tenim la satisfacció de comptar
amb el suport dels nostres clients, de pares
a fills, que és tota una satisfacció i prova de
la confiança fruit de la feina ben feta que
durant els anys ens hem guanyat. Ens ocupem de revisions de les cases per posar-les
a punt, des de jardí, piscina, neteja, reformes
i manteniment, preparar-les perquè estigui
a punt quan els propietaris arribin... i molts
serveis extres.

-I en el cas de Peralada…per què
tenir-hi o llogar-hi una residència?
Perquè tenim un municipi únic: En 1 km2 tenim
un castell del segle XII, un casino, un magnific
camp de golf amb un hotel de 5 estrelles i una
urbanització de luxe situada en un entorn immillorable, entre d’altres. Un CAP que dóna un
servei sanitari magnific a diferents pobles de
l’entorn i escoles, llar d’infants… en definitiva, tot
el necessari per tirar endavant una família.

www.finquesfaro.com
Tel. 690 623 520 / 645 584 039

HOTEL BLAUMAR

“Busquem que l'hotel
estigui sempre nou”
Hotel Blaumar Cadaqués, un estil molt mediterrani
Família Lladó-Ramon, propietaris Hotel Blaumar Cadaqués

L

a família Lladó-Ramon prové de tradició hotelera i és
propietària de l’hotel Blaumar,
de tres estrelles i inaugurat el
1992. Com afirmen els seus membres,
“es tracta d’un projecte familiar, molt
personal. Sempre hem volgut que
aquesta empremta es transmeti a través de tots el racons de l’hotel i en el
tracte amb els nostres clients”. La seva
ubicació, a Cadaqués, un dels pobles
més bonics de la Costa Brava i en el
cor del Parc Natural de Cap de Creus,
li aporta un valor afegit.

Us oferim degustar l’autèntica gastronomia
mediterrània i de la plana de l’Empordà, amb
productes de proximitat i de la major qualitat
de la mà del conegut xef Jordi Jacas, del restaurant Molí de l’Escala.
Us convidem a dinar envoltats de flors i plantes o sopar sota la llum de les estrelles.
A Cortal Gran confiem en la importància de
l’atmosfera i la posada en escena, cuidant al
màxim els detalls i la decoració de l’Hivernacle amb la col·laboració de “Cañigueral
Mesas con Esencia”.
www.cortalgran.com
info@cortalgran.com - Tel. 679 45 82 83

vistes i a dos passes de les cales i el mar. El lloc
és tranquil i hi predomina el blau i el blanc i els
materials de qualitat i proximitat. El disseny de
l’hotel és de Lanfranco Bombelli, pintor, arquitecte i galerista italià afincat a Cadaqués i
fundador de la Galeria Cadaqués .
“Tranquil·litat, benestar, serenor, descans i un
tracte personal és el que trobarà el nostre
client”, expliquen els seus propietaris. “Tenim
la sort de tenir una clientela fixe, que any rere
any torna. I això ens fa buscar sempre l’excel·
lència. A més, és un punt de partida per fer
excursions cap el Cap de Creus, Portlligat, camins de ronda, sortides en btt i, com no, de les
cales i platges”

Les instal·lacions

El Blaumar és un hotel petit de 27 habitacions,
el que diríem “bed & breakfast”, de construcció molt mediterrània i ubicat a 5 minuts del
centre, passejant vora el mar amb les millors

Per a la família Lladó-Ramon és molt important donar constància de que no deixen que
les instal·lacions quedin obsoletes. Sempre,
en acabar la temporada, es fa alguna reforma.
“Això suposa un esforç econòmic, però val la
pena ja que fa que l’hotel sembli sempre estigui nou”, expliquen. La d'enguany, per exemple, ha afectat gairebé la meitat quasi la meitat
de les habitacions amb millores en l'aïllament
en aïllant acústic, decoració, il·luminació, armaris, llits, etc.

La piscina és petita però acollidora, la
terrassa és un petit redors envoltat de plantes
autòctones on el client pot prendre’s una copa
o esmorzar al bon temps.
En quant a les habitacions, cal mencionar
que són càlides i confortables. Els llits, nous
d’aquesta temporada, busquen garantir el millor descans dels clientes. Els banys són funcionals i agradables. “Podríem dir que l’estil que
sempre hem buscat és el d'una elegància sense pretensions, molt mediterrània”, expliquen
els propietaris.
info@hotelblaumar.com
tel: 972 159 020
www.hotelblaumar.com
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Un dels canvis en les farmàcies es una
atenció més personalitzada i una major
prevenció de les patologies

“Partim sempre d’un
producte de gran qualitat”

L

a Farmàcia M.Dolors Amiel Comalada ,situada a Santa Coloma de Farners té una llarga història que data des de l’any 1890, i ubicada en el
mateix lloc. La seva propietària, Mª Dolors Amiel, la regenta ara fa uns
38 anys, amb un equip de professionals i un servei de qualitat. Mª Dolors
ens parla de quines són les funcions de les farmàcies avui en dia, cap a on va
el sector i els avantatges d’estar en una ciutat petita.
-Com creus que seran les farmàcies
d’aquí a un temps?

Fotografía: David Rueda

Mª Dolors Amiel,
propietària de la Farmàcia Amiel
-Com han canviat les farmàcies en
aquests últims anys?
La funció del farmacèutic ha anat canviant . A part
de fer el reforç del que el metge ha explicat al pacient , de com ha de prendre la medicació i pel que
serveix, es va incorporant el que cal fer per millorar
la salut . Fer salut no és tan sols tractar les patologies sinó que també és com podem millorar la nostra salut, utilitzant els mitjans de què disposem en
el nostre territori (gimnàs, piscines, xerrades...) establint relació de confiança envers l’usuari, i aconsellar en els diferents àmbits. En definitiva, una
atenció més personalitzada i una major prevenció
de les patologies. Des del meu parè aquest és un
dels aspectes en què podem incidir positivament.

-Quina és la relació metge-farmàcia?
Ha de ser cada cop més gran i fluida. Cal treballar en col·laboració amb el CAP, coneixen
els actius de salut que disposem en el nostre
entorn per poder fer un bon consell. Els agents
implicats en la salut i les administracions hem
de treballar amb col·laboració i saber les mancances que tenim en el nostre territori i fer les
correccions.

-Quins avantatges suposa tenir una
farmàcia en una ciutat petita o poble?
Al viure en una població petita és mes fàcil
l´apropament amb el client i això crea un coneixement i uns vincles mes fàcils d’establir
que si vius en una gran ciutat .

Tant la farmàcia com la parafarmàcia necessita professionals experimentats i especialistes en
cada camp per donar el servei i assessorament
adequat de com utilitzar un producte, quins són
els seus beneficis, contraindicacions, etc.. El públic
cada cop més vol saber com actuen, que és el que
pren, de quins principis actius consten els diferents
productes... La majoria de les farmàcies realitzem
fórmules magistrals, elaboracions farmacèutiques de concentracions que no es comercialitzen
al mercat, i esperem que això tingui continuïtat.

-És la parafarmàcia el sector que
més ha crescut en aquests tipus
d’establiments?
En els últims anys, s´ha impulsat molt aquesta
part, els productes de què disposem són de qualitat amb un preu raonable. Com he comentat
abans, és un servei que sempre té assessorament. En el nostre equip disposem de personal
especialitat en els diferents vessants (dietètica,
dermofarmàcia, homeopatia, nutrició esportiva....)

-En què consisteix tenir un
laboratori propi?
Existeixen centres d´extraccions que ofereixen
el servei de laboratori però porten les anàlisis a
un laboratori extern. Aquí disposem de laboratori propi, en les mateixes instal·lacions, on es
realitzen les anàlisis clíniques.

-Com han entrat les farmàcies a l’era
digital? Han de tenir botiga online?
Es bo poder disposar d´una pàgina web per poder donar informació sobre els serveis que es
dóna, ofertes, productes què es disposa, horari,
ubicació i oferint informació sobre el sector de
la salut que interessi a l’usuari.
La venda on line es va incrementant, per tan
la parafarmàcia ha d´estar en consonància amb
aquest sector comercial.
www.farmaciaamiel.com

Ferran Altés, de Mas Gelat

E

l producte és el gran
protagonista de la cuina
de Mas Gelat, a Sant Feliu
de Buixalleu. En paraules
de Ferran Altés, “partim sempre
d’un producte de gran qualitat i de
temporada per elaborar els nostres
plats, ja que per nosaltres té una
gran importància triar sempre la
matèria prima idònia per a cada
elaboració”. Cuina catalana de base
tradicional a partir de productes de
qualitat i de temporada en un entorn
natural als peus del Montseny. Així
és el Mas Gelat.

On és el Mas Gelat?
Carretera d’Arbúcies a Hostalric, km1
A 6km d’Hostalric direcció Arbúcies
A 6 km d’Arbúcies direcció Hostalric
A 1km de la cruïlla de Breda
A més del menjar en sí, com explica Ferran
Altés, “una altra de les bases de Mas Gelat
és que cada plat es comença a fer quan
es demana per part del comensal i no pas
abans, per garantir també el millor resultat”.
Al respecte, afegeix, “això requereix una mica més de temps però val la pena”.
La seva dona és la xef encarregada de la
cuina de Mas Gelat, Maria Teresa Colomé,
una “cuinera molt polivalent i que es caracteritza pel seu gran coneixement i respecte cap a la gastronomia tradicional
catalana”, explica. Partint de la seva àmplia
experiència als fogons, resulten plats com
el turbot amb all i oli de plàncton i esferes
de cítrics, el caneló cruixent amb bolets o
la cua de bou. D’altres especialitats són els
arrossos, el civet de cérvol acabat al forn
amb formatge blau o l’amanida de llagostins
embolcallats amb fideus grecs.

Á LVA R E Z C L Í N I C A D E N TA L

-Quins són els tractaments que
ofereixen a Álvarez Clínica Dental?
Podem donar resposta a qualsevol demanda
que ens facin els nostres pacients, ja siguin
nens, adults o gent gran. Potser les més comunes son les ortodòncies, periodòncies, endodòncies, implants, aparells, tractaments d’estètica, etc. També atenem moltes urgències.

-Com responen a tractaments més
especialitzats?
Treballem amb diferents especialistes que
vénen a la nostra clínica periòdicament i fan

tractaments més complexos, com poden ser
implants amb cirurgia guiada, elevacions de sinus maxil·lars, tractaments d’odonto-pediatria
o fixació de pròtesis, entre d’altres

-Un tema important és la salut
dental dels més petits...
A més de seguir les pautes d’higiene bucal
mínimes a casa i a l’escola, cal fer revisions
periòdiques als nens, encara que les dents
siguin de llet. Molts pares creuen que no cal,
però és molt important. No pot ser que el nen
vingui per primer cop al dentista als sis anys,

Divendres i dissabte obert al migdia
i vespre (de maig a octubre).
Diumenges al migdia.

Menú i una extensa carta
A Mas Gelat, els migdies de dimecres, dijous
i divendres hi ha disponible un menú de 12,5
euros i el de executiu a 20 euros, mentre que
el dissabte els comensals poden escollir entre una carta curta per un preu de 25 euros.
Els diumenges també es pot dinar a la carta,
que compta amb uns setanta plats, per un
preu aproximat de 39 euros.
“Un altre dels nostres valors diferencials és
que els divendres i dissabtes al vespre obrim
la Vermuteria, ideal per passar una nit a la
fresca al nostre porxo amb tapes i copes, ja
sigui per trobades familiars, sopars romàntics
en parella o bé un animat àpat entre amics”,
afegeix.
www.masgelat.cat • info@masgelat.cat

-Vostè porta 33 anys exercint a
Lloret de Mar; quin és el secret?

Dra. María Teresa Álvarez Sánchez, directora d’Álvarez Clínica Dental
a Dra. Álvarez exerceix a Lloret de Mar des de 1983. A més dels
tractaments més comuns que realitza ella mateixa, també compta amb
la col·laboració setmanal de diferents especialistes que li permeten donar
un servei complet davant qualsevol patologia.

Dimecres i dijous al migdia.

la veritat apliquen suplements que encareixen
els tractaments i fan que els clients s’enduguin
sorpreses desagradables. A més, el nivell i l’experiència professional dels seus profesionals no
és comparable als dels profesionals de centres
amb llarga trajectòria, com el nostre. De fet, nosaltres rebem a molta gent que ve d’aquestes
clíniques amb males experiències...

“Cal que hi hagi confiança
entre dentista i pacient”

L

Horaris

com de vegades passa, amb totes les dents
amb càries.

-Sembla que hi ha una moda
estètica...hi està d’acord?
Sí, fins i tot diria que a dia d’avui el fet que els
adults portin aparells és una mostra d’estatus
social. La veritat és que les tècniques estètiques
han millorat molt en els darrers anys. Ara bé, cal
ser molt clar amb aquest pacient i dir-li dues coses. Per una banda, que la millora estètica no és
una cosa que es faci en un sol dia i segon que els
resultats, tot i ser molt bons, potser no són els que
ell es pensava. Cal ser molt clar des del principi.

-Què en pensa de les grans cadenes
de clíniques?
Crec que ofereixen uns preus molt agressius en
les tarifes que publiquen, però que a l’hora de

A més de ser molt bons professionals, hem
establert una relació de confiança amb el pacient i això és molt important. Això ha fet que
el boca orella hagi funcionat i atenguem pacients de Lloret, Blanes, de tota la comarca de
la Selva i fins i tot de Barcelona i Girona.

Adreça:
Clínica dental Dra Álvarez
Carrer Venècia, 43, primer
17310 Lloret de Mar

Telèfon: 972 36 54 55
Hores convingudes
www.alvarezclinicadental.com
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Tot un emblema
al centre de Girona

H

otels Ultonia, amb més
de 50 anys d’experiència,
és tot un referent hoteler
a la ciutat de Girona. La
situació, en ple centre de la ciutat,
fa que els seus clients puguin
visitar-la sense necessitat de
vehicles. Està a pocs minuts dels
llocs més emblemàtics de la ciutat,
la Catedral, el Barri Vell, Call Jueu...
A més, està proper a l’AuditoriPalau dels Congressos, el Recinte
Firal, els Jutjats, Museus i a pocs
minuts caminant de les estacions
d’autobusos, trens i AVE.
Gràcies a les recents ampliacions, Hotels
Ultonia ofereixen nous espais i serveis.
Tres plantes de pàrking propi al soterrani
de l’edificació amb accés directe a la recepció. Una sala específica per als seus
clients ciclistes, on podran arreglar, netejar i guardar les seves bicicletes.

client. Amb capacitat de fins a més de 300
persones, també s’ofereixen per a tot tipus
d’àpats, banquets o celebracions empresarials, familiars i grups.

Sales i salons equipades d’audiovisuals
per esdeveniments, reunions, conferències i seminaris; adaptables i modulables per
ajustar-se millor a les necessitats de cada

La cafeteria “Room 118” ofereix servei d’esmorzars i dinars equilibrats diàriament, sopars els caps de setmana i servei de càtering per a grups reduïts.

La seva terrassa d’estiu (de maig a octubre), situada a la 5ª planta i que té el nom
de “El Secret de Girona”, està oberta a partir de les 21h. És un espai únic per veure la
posta de sol, amb una de les millors vistes
de la ciutat, a la Catedral i al Parc de la
Devesa. Amb una extensa carta de cocteleria d’etiqueta i serveis de càterings per a
celebracions.

Adreça:
Gran Via de Jaume I, 22,
17001 Girona

Telèfon:
972 20 38 50
www.hotelsultoniagirona.com

CELLERS D'EN GUILLA

Dos nous premis Bacchus pels
vins negres de Cellers d’en Guilla

E

nguany el Rec de Brau de
l’anyada 2013 i el Bruel de
l’Estany, també del 2013, han
obtingut un Bacchus de plata
en la seva categoria, el premi amb
més prestigi a nivell espanyol. El jurat
reconeix tot allò que s’espera en un vi
negre de l’Empordà.
Un cop més Cellers d’en Guilla, el celler de
Rabòs d’Empordà, a 5 Kms. de Garriguella,
continua fent història. Si l’any passat el seu
Sol i Serena de Damigiana fou nomenat el
millor vi dolç de Catalunya, enguany han estat dos vins negres els que han convençut
el jurat dels premis Bacchus. Marc Mallol, el
cap del celler ens explica com són aquests
vins. El Rec de Brau premiat és de l’anyada
2013. Segons en Marc, “és un vi negre que
es fa amb el cupatge de les dues varietats
autòctones de l’Empordà, la Garnatxa negre i
el Samsó. En aquest vi intentem que ressaltin
més les característiques de la garnatxa”. Es
tracta d’un vi de mitjana criança, que envelleix
en bótes de roure americà durant 8 mesos.
En boca “és un vi amb una entrada enèrgica i afruitada, de seguida se li intueixen notes fumades que provenen de la criança, els
tanins presents però madurs ens realcen la
frescor d’aquest vi, i un cop ens l’empassem,
ens queda un post gust de fruits vermells
madurs que persisteix durant una bona estona. És una bona opció per a introduir-se a
els vins típicament empordanesos”, afegeix el

responsable de les vinyes. Un vi que combina amb carns a la brasa, però també peixos,
arrossos i formatges.
Pel que fa a l’altre vi guardonat amb el
Bacchus, el Bruel de l’Estany, també de
l’anyada 2013, es tracta d’un negre fet amb
les varietats autòctones Samsó i garnatxa
negre, buscant sobretot enaltir el caràcter
del Samsó de vinya vella. Aquest vi envelleix
durant un any en bótes de roure francès. En
boca el Bruel, ens diu en Marc, “és un clar
exemple dels grans vins amb tipicitat empordanesa, ja que té una entrada potent però
elegant, és un vi especiat i amb notes balsàmiques que et transporten als boscos de
l’Empordà farcits de farigola i romaní. El pas
per boca és cremós i amb tanins totalment
polits i arrodonits, en tot moment tenim present el toc de fruita negra madura que ens
indica que la criança ha estat molt delicada
intentant preservar la major part de aromes
varietals possible.
A la taula el Bruel de l’Estany lliga sobretot
amb tipus de carns rostides, o amb salses
potents, carn vermella a la brasa, però també
és un vi per gaurdir-lo sol, té tanta complexitat d’aromes i gustos que prendre’n una copa
amb calma, tot veient com li evolucionen els
aromes mentre es va oxigenant, és una experiència molt gratificant.
www.cellersdenguilla.com
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ALP 2500

“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
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Aparells capdavanters

ODONTOLOGIA EXPRESS?

Clínica Dental BiA és pionera en aquests tipus d’aparells, així podem arribar a un millor
diagnòstic i planificació del tractament. Un
d’aquests aparells és el TAC Dental 3D, els
beneficis i qualitats del qual són:

Què vol dir exprés? Que és quelcom ràpid, superficial, urgent, immediat?
Aquesta no ha de ser la filosofia de l’odontologia moderna:
ha de ser efectiva, duradora i honesta.
Doctor Esteban Bisio,
Clínica Dental BiA

C

Rehabilitació Integral, on hi conflueixen
la part emocional, funcional i estètica, on
el pacient és assessorat per professionals
en cadascuna de les seves especialitats:
cirurgies com la implantologia, l’endodòncia, l‘ortodòncia, l’estètica, l’odontologia
pediàtrica, etc. Nosaltres fugim del concepte d’odontologia exprés.

línica Dental BiA, empresa
familiar amb tres centres
des del 1988. 24 professionals -10 d’ells especialistes, exerceixen a partir d’uns
principis que combinen una alta
especialització, honradesa en el
servei al client i la tecnologia més
innovadora.

-Què vol dir que fugen de
l’odontologia exprés?

Clínica Dental BiA
C/ Agudes Nº8-10
Tel 972 239 049
17006 Girona
Rambla Xavier Cugat Nº26 Bajos
Tel 972 215 100
17007 Girona
C/ Riu Ser Nº2 - 1ºC
Tel 972 221 167
17003 Girona

-En la situació actual , creuen que
els pacients són conscients dels
tractaments que se’ls ofereixen en
determinades clíniques?
Sovint observem que els pacients que ens

visiten per primer cop no tenen prou informació del tractament que han de rebre,
ni tampoc coneixen les opcions terapèutiques conservadores. Moltes vegades
vénen ja amb un pressupost tancat d’implantologia, que és una opció terapèutica excel·lent quan és impossible conservar les peces dentals, però que ha de ser
sempre el darrer recurs. Potser matar el
nervi i fer una funda resoldria aquest cas
concret.

-Què proposa Clínica Dental BiA?
Nosaltres defensem els tractaments conservadors, mínimament invasius si pot ser,
on el pacient miri de salvar el màxim de
la seva dentició. Un concepte que fem
arribar als nostres pacients és el de la

a)	Proporcionar major qualitat i definició
de les imatges.
b) Reduir les radiacions.
c) Planificar la cirurgia d’implants.
d)	Realitzar talls transversals que la radiologia convencional o panoràmica no
aconsegueix.
e)	Possibilitar veure els trajectes i formes
anatòmiques dels nervis.
f) Facilitar les cirurgies guiades.
A més del TAC Dental comptem amb el
Microscopi Quirúrgic que proporciona imatges magnificades a la visió humana, amb les
quals es treballa amb més exactitud.

Els tractaments ràpids, superficials, urgents i immediats xoquen amb la nostra
filosofia del que ha de ser l’odontologia,
quelcom modern, efectiu, durador i honest. Mai ha de ser el comercial, abans
que el professional, qui faci el diagnòstic
del pacient.

-S’hi troben amb això?
Massa sovint. De vegades arriba el pacient ja amb el pressupost fet que inclou
per exemple quatre extraccions i quatre
implants i només ve a buscar preu. El que
potser no li han dit és que si hi ha una periodontitis(malaltia de l’estructura de suport de la dent) tard o aviat li cauran. En
canvi si tractem primer la periodontitis,
assegurarem una boca sana on aquells
implants podran durar molts anys.

Quina conclusió final pot apuntar?
Coneixent i valorant allò abans dit, ens

agradaria deixar un interrogant als pacients: Quin tipus d’odontologia desitjaria
per a vostè i la seva família?
A la Clínica Dental BiA ho tenim clar: Pel
que fa als queixals cal recuperar el seny.
www.clinicadentalbia.com

T I B AU O F TA L M Ò L E G S

“Cal tractar als malalts com
voldríem ser tractats nosaltres”
Situats al centre de Girona, Tibau Oftalmòlegs compta amb una llarga experiència
en l’atenció oftalmològica, sempre amb una clara vocació d’atenció al pacient
“M’ha sorprès la nova
tecnologia per operar en
3D que permet intervenir
patologies de retina o vitri”

Doctor Josep Tibau,
Oftalmòleg de Tibau Oftalmòlegs

V

a ser el Doctor Joan Tibau i Pagès qui va obrir
la consulta a Girona l ’any
1950 i els seus dos fills
Josep i Joan Maria qui han continuat la saga familiar dins de l ’oftalmologia.

imaginat. Per exemple l’OCT, que seria com
una espècie d’escàner a nivell ocular i que és
molt precís, essent una eina molt útil en casos de degeneració macular. Però realment el
que m’ha deixat sorprès ha estat la nova tecnologia per operar en 3D que permet intervenir patologies de retina o vitri, per exemple
despreniments o hemorràgies, d’una manera
molt precisa.

-Quins serveis ofereixen a la seva
consulta?
Bàsicament els serveis d’oftalmologia
en general, casos relacionats amb cataractes, problemes vasculars de la retina, glaucoma, degeneració macular, miopia... sempre apostem per estar a la última
quant a tractaments. En aquest sentit, a
nivell tecnològic cada vegada més resulta
necessari comptar amb aparellatge més
sofisticat. I és que el nostre sector està en
evolució permanent.

-I tot això amb una clara vocació de
servei...
Sí, i aquesta és una cosa que sempre ens

-Què hem d’esperar de cara al
futur?
va inculcar el nostre pare, que era molt
amic del Doctor Barraquer: tenir molt clar
que cal tractar als malalts com voldríem
ser tractats nosaltres. I en aquest sentit
també és molt important escoltar-los per
saber exactament què els passa. Penso
que un del s defectes de l a medicina
d’avui en dia és que no hi ha temps suficient per escoltar al pacient i precisament

a la consulta el que fem és dedicar-los el
temps necessari per a un bon diagnòstic.

-En el seu sector la tecnologia no
deixa d’evolucionar. Cap a on va
l’oftalmologia?
És veritat que les tecnologies estan evolucionant brutalment i ara hi ha aparells que
fan estudis de l’ull que mai ens haguéssim

Com deia la tecnologia 3D serà molt important en els propers anys i ara que l’he
vist aplicada realment m’ha sorprès. Per
la resta, el temps ho dirà però sí és veritat
que estem en el bon camí i a Catalunya
comptem amb un molt bon nivell de professionals de l’oftalmologia.
www.doctorestibauoftalmologia.com
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ALMACENES JULIÁN SÁNCHEZ

50 anys d’una empresa familiar a les comarques gironines
Carme Sánchez,
responsable d’Almacenes Julián
Sánchez de Girona

F

undada per Julián Sánchez,
l’empresa gironina Almacenes
J. Sánchez compta amb una
llarga trajectòria com a especialista en el sector de la roba de la llar;
una oferta que s’ha ampliat cap al descans i la moda. En total tenen quatre
botigues ubicades a Figueres i Girona.
A més, també, la proximitat que dona
d’assisténcia als mercats setmanals de
Girona, Figueres, Olot, Banyoles i Salt.
-Quina és la història de les
botigues?
Amb només 14 anys, el meu pare Julián
Sanchez va començar a vendre robar de la
llar i dècades més tard, els seus fills, és a dir, jo
mateixa i el meu germà Julián, estem al campdavant del negoci familiar juntament amb
Esther Carilla.
Avui en dia, Almacenes J Sánchez compta
amb una extensa oferta de roba de la llar, amb
productes com llençols, edredons, fundes
nórdiques, farcits sintètics i ploma, mantes,
cortines, tendals, mosquiteres… A partir d’aquí
vam manar ampliant la nostra oferta amb articles de moda i actualmente amb marques de
referencia com Replay, Pepe Jeans, Antony
Morato, Diesel, Salsa Jeans; sense oblidar
marques més “casuals” per a tots els públics.

-Com definiría l’empresa? Quins
valor hi predominen?

personalitzada i treball com abans”. Ens agrada parlar amb els nostres clients, de les seves
necessitats i poder-los ajudar per què la seva
compra sigui satisfactòria. Amb bons consells i
assessorament fem que el resultat de la nostra
feina i la seva compra sigui excel·lent.

-Quins avantatges trobarem si confiem amb Almacenes J. Sánchez?
Assessorament, consells, información sobre
els productes, confiança, responsabilitat, rapidesa, compromís, solucions i sobretot els
ajudem amb el servei d’anar a prendre mides a
casa seva, confecció de les cortines, muntantge i/o transport dels articles de gran volum.
Girona
Ctra. de Santa Eugènia, 118
Telf: 972 238 016
almgirona@almjsanchez.com
Girona (darrera Espai Gironès)
Pla de Salt 12-14

-Per quin públic va dirigit els seus
serveis?
Els nostres serveis van dirigits a tot el públic
en general. a més a més, també tot l’àmbit
de l’hostelèria, des de grans hotels a cases
rurals, càmpings, restaurants, on també podem oferir tot el textil, mobiliari i decoració
d’establiments. Oferim també serveis a ajuntaments, escoles, empreses,…
També tenim com a clients i els hi oferim
un gran assessorament a despatxos d’Arquitectura i Disseny d’interiors i Exteriors, on treballem colze a colze, per aconseguir que les
seves cases o ambients gaudeixin dels millors
productes del mercat.

Telf: 972 240 327
almsalt@almjsanchez.com
Bed’s Girona
Carretera Santa Eugènia, 79
Telf: 972 245 200
bedsgirona@tiendasbeds.es

Figueres
Avda. Salvador Dalí, 10
Telf: 972 511 588
alm@almjsanchez.com
www.almjsanchez.com

Història d’una empresa
Julián Sánchez, va crear l’empresa ara
fa 50 anys. Al principi, anava de poble en
poble, en el mercats setmanals, oferint
els seus productes i mica en mica, es va
posicionar com a referent a la província
en el sector del Textil de la Llar.
Amb empenta i molt d’esforç va obrir
botigues, primer a Girona, i més endavant a Figueres, on el nom de Julian
Sánchez ja era conegut entre el públic
en general i en el sector de l’hostaleria
de la província.
Amb els anys s’han afegit al Grup Alm
J. Sánchez, dues botigues de gran pes i
professionalitat, a Salt, darrera d’Espai
Gironès i la nostra botiga Bed’s, també
a Girona on oferim la millor selecció en
matalassos i confort per el nostre llit.

Una nova web i compra online
Els nous hàbits dels compradors i dels
nostres clients han influenciat molt en
la nova aposta de l’empresa.
Les compres virtuals seran possibles, en breu, a la nostra botiga ONLINE,
on oferirem tot el nostre producte físic
de les nostres botigues com ara articles tèxtils, de la llar, llençols, fundes
nòrdiques, farcits sintètics o de ploma, tovalloles, matalassos, articles de
decoració,...
I un apartat molt important dedicat
a Hosteleria, on el clients podran comprar tot el necessari per els seus establiments a un preu reduït per quantitats.
Ara mateix oferim a la plataforma
Amazon més de 750 productes per a la
venda a tota la Península, on hem rebut
una gran acollida i arribat a clients de tot
Espanya.

La millor definició que ens descriu és “atenció

HELENA JORNET FINQUES

“Oferim gran varietat de propietats per trobar la
vivenda dels seus somnis a la Costa Brava”
Helena Jornet, gerent
d’Helena Jornet Finques

D

es de 1989, l’Helena Jornet es dedica al món immobiliari a Sant Feliu de
Guíxols. L’empresa que
gestiona, i que porta el seu nom,
està especialitzada en la compravenda i lloguer de béns immobles,
administració de finques, de comunitats i assegurances a la Costa
Brava. Una de les claus de l'expansió experimentada per Helena Jornet Finques en els últims anys ha
estat el seu equip de professionals,
format i qualificat en diferents àmbits. "Tenim un equip molt implicat
i gràcies a ell apostem per seguir
creixent com a empresa en els pròxims anys", explica l’Helena Jornet.
-Què caracteritza les propietats
que venen?

Estem especialitzats en la venda de propietats de qualitat amb una excel·lent ubicació
a la Costa Brava. Oferim una amplia varietat
de masies, apartaments amb vistes al mar,

Fidelització del client

cases de poble, pisos per tot l’any... sempre
amb l’objectiu de que el client trobi la vivenda
dels seus somnis. Ens hem centrat en el client
internacional, que arriba a aquesta zona atret

“Diversificar la nostra
cartera de serveis ha estat
clau per expandir-nos
com a empresa ”
per les seves precioses cales, el clima mediterrani, la seva tranquil·litat, la gastronomia
capdavantera i les bones comunicacions amb
Barcelona i França. De fet, sempre diem que

gràcies als clients valorem i estimem més la
zona on vivim.

-Quins altres serveis ofereixen?
Diversificar la nostra cartera de serveis ha estat clau per ampliar també la nostra clientela i
expandir-nos com a empresa. A més del lloguer
i la compravenda de propietats, oferim el servei
d'administració de comunitats d'edificis i també
estem especialitzats en la venda d'immobles
de banc a la zona de l'Empordà, així com en
assegurances de tot tipus a través de Catalana
Occident. Sempre hem procurat que els nostres
clients tinguin coberts tots els serveis que puguin
necessitar per a la seva major comoditat.
www.helenajornet.com

“Hem aconseguit que els nostres clients
es sentin còmodes amb nosaltres
oferint-los serveis bàsics per a ells com
ajudar-los en els tràmits jurídics de compra o a obrir un compte bancari, o fins i
tot proporcionar informació sobre on escolaritzar els seus fills". L’Helena Jornet
explica així la clau de perquè fidelitzen
als seus clients. "A partir d'aquí ens adaptem a tot allò que necessitin. Per exemple, en cas de no venir tan sovint per la
zona els oferim l’opció de rendibilitzar la
seva propietat llogant-la per temporada,
encarregar-nos del seu control i manteniment durant tot l’any o custodiar les
seves claus", explica o custodiar les seves claus", explica.
Passeig del Mar, 25. Tel. 972 32 16 56
Passeig del Guíxols 3. Tel. 972 32 54 96
Avinguda Monestir 24. Tel. 672 69 19 89

