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Qui som?
El Grup Reclam som, des de 1988, una 
empresa dedicada a l’edició de revistes 
gratuïtes comarcals. L’any 2020 vam decidir 
fer un canvi radical de la nostra imatge –tant 
pel que fa al disseny com als continguts– 
apostant per oferir plans relacionats amb l’oci 
i la cultura a Catalunya, interessants i divertits 
per a tota la família.

Amb aquest pas ens hem convertit en 
el primer magazín d’oci i cultura gratuït 
d’Osona, el Ripollès, la Garrotxa, la Cerdanya, 
l’Alt Urgell i la Cerdanya Francesa.

Reclam Magazine 
Osona i el Ripollès 
Quinzenal

El29 Magazine 
la Garrotxa 
Mensual

Reclam Magazine 
Cerdanya i Alt Urgell
Mensual



Distribució
Al llarg dels anys hem creat una 
xarxa de punts de distribució 
impecables, amb un munt 
d’expositors situats als llocs més 
concorreguts dels diferents pobles 
i ciutats de les comarques d’Osona 
i el Ripollès, la Garrotxa, la 
Cerdanya, l’Alt Urgell i la Cerdanya 
francesa.

Podem assegurar que tenim una 
cobertura del 100 % a les nostres 
poblacions, arribant així a tothom 
i fent que tot aquell que s’anuncia 
amb nosaltres aconsegueixi una 
gran visibilitat.

Col·laborem amb diverses 
associacions locals que treballen 
per inserir a persones amb 
problemes de salut mental, física i/o 
sensorial i dificultats per incorporar-
se al món laboral.

Arribem a
Osona i el Ripollès, 
la Garrotxa, la Cerdanya, 
l’Alt Urgell i la Cerdanya 
francesa 

Distribució
3.300 punts
800 expositors



Dades
Disposem d’un tiratge de 65.000 
revistes, més de 10.000 
subscriptors al nostre butlletí 
d’informació digital i una
mitja de 160.000 lectors per edició.

Estem constantment generant 
impactes a les xarxes socials a 
través d’stories i posts setmanals 
amb un abast potencial de 400.000 
persones…

Grup Reclam compta amb un 
equip de professionals de premsa, 
disseny gràfic i de màrqueting 
que dia rere dia busquen superar-
se per oferir un producte millor, 
actual, fresc i en concordança amb 
l’actualitat.

Lectors
160.000 lectors

Tiratge
65.000 revistes mensuals

40% 
d'augment 
del tràfic en els 
últims 6 mesos

125% 
d'augment de 
reproduccions 
en els últims 
6 mesos

Subscriptors al butlletí
10.000 subscriptors

1,5 k
interaccions 
per post



Inclusiva, 
feminista, 
reivindicativa, 
paritària, 
respectuosa amb 
el medi ambient 
i crítica



Marta Gurri
Periodista

L’entrevista

Xavier Sala-i-Martín (Cabrera de Mar, 1962) és economista, 
doctor per la Universitat Harvard, catedràtic de la Universitat 
Columbia i autor de diversos llibres sobre creixement econòmic 
i liberalisme. Entre el 2003 i el 2010 va ser membre de la Junta 
Directiva i president de la Comissió Econòmica del Futbol 
Club Barcelona. Ha rebut nombrosos premis, com el Premi 
Joan Carles I, concedit biennalment pel Banc d’Espanya al 
millor economista d’Espanya i Amèrica Llatina; el Premi Arrow, 
concedit per l’International Health Economics Association 
al millor economista del món en el camp de l’economia de 
la salut; el Premi Conde de Godó de Periodisme, concedit 
al millor article d’opinió publicat a Espanya, i els premis Lee 
Hixson i Lenfest, concedits pels estudiants de les universitats 
Yale i Columbia, respectivament, als millors professors de tota 
la universitat.

– Per què vas estudiar economia? 
– Una barreja entre error i sort. Quan feia batxillerat no 
t’ensenyaven què s’aprenia a cada una de les carreres i 
quines possibilitats hi havia. Tu començaves en una facultat a 
cegues, per la idea que podies tenir de la professió. Economia 

Xavier Sala-i-Martín, 
economista

sonava a diners i que amb ella sabries guanyar-ne. 
A banda d’això, a mi m’agradaven les ciències i 
les matemàtiques i, tot i que en un principi volia ser 
físic, no ho vaig ser perquè una professora em va fer 
avorrir la física, i a economia no hi havia l’assignatura. 
Òbviament, aquesta era la raó equivocada, però vaig 
tenir la sort de conèixer un professor que em va fer 
al·lucinar amb l’economia. Vaig estudiar com un boig, 
vaig aprendre molt i ell em va ajudar a anar als Estats 
Units i a estudiar a Harvard.

– Se’t coneix com l’home de les americanes de 
colors. D’on et ve l’afició?
– Fins als 22 anys vaig viure a Catalunya, i en aquell 
moment no me n’adonava, però era esclau de la 
moda com la resta de joves europeus. Si es portaven 
pantalons de ratlles, doncs a portar-ne o et miraven 
malament. Als Estats Units la gent anava per la vida 
com volia, i ningú els deia res. En tornar a Catalunya 
després d’uns anys vivint a fora, vaig quedar amb 
els meus amics i es van riure de mi perquè encara 
duia els polos dels colors de quan vaig marxar. Ells 
duien uns jerseis de Privata, d’un color verd oliva, i 
recordo que vam anar a una discoteca i em va fer la 
sensació que tots junts eren com un exèrcit. Vaig tenir 
un moment del tipus «Lo que el viento se llevó», on 
un personatge jura que mai serà pobre. Doncs jo vaig 
jurar que a partir de llavors aniria com em sortís dels 
pebrots. Ara tinc 350 americanes, de tots els colors 
possibles, i cada matí quan em llevo em dic: «De quin 
color em sento avui?» i en funció d’això n’escullo una. 

– Pel que fa a Europa i als Estats Units, quines 
diferències hi veus quant a la situació actual del 
món?
– L’impacte és diferent, perquè durant dècades hem 
seguit polítiques diferents. Per exemple, a Europa 
ens hem obsessionat a prohibir tecnologies com el 
fracking i som dependents del gas rus i del petroli 
d’Orient Mitjà, entre altres elements. Als Estats Units, 
des de l’11S es van adonar que no podien dependre 
del gas ni del petroli que venia de fora. Ara, quan hi 
ha hagut una guerra, es veu qui estava preparat per a 
això i qui no. D’altra banda, la resposta que es va tenir 
davant la COVID-19 va ser diferent. Als Estats Units, 
el Govern va regalar xecs de diners per tal que tots 
els ciutadans es quedessin a casa. Això va causar 
un dèficit brutal, i és una de les causes de la inflació 
allà. El Govern europeu no va ser tan generós i, per 

“El problema 
és que, per 
aconseguir que 
baixi la inflació, 
has de pagar 
un preu molt 
alt, que és que 
hi hagi una 
crisi”

— Rita, com neix el teu interès i la teva passió pel kitesurf?
— Venint d’una família esportista, amb el pare i la mare campions 
d’Espanya de surf de vela (windsurf) i el meu pare essent dels primers 
a començar a fer kite el 1998. Gran part de la meva vida l’he passada 
a la platja admirant com els meus pares gaudien d’aquests esports. 
Mai no em van forçar a aprendre’n, i als 10 anys vaig demanar que 
m’ensenyessin a fer windsurf i m’apuntessin a classes de vela lleugera. 
No va ser fins als 15 anys quan el meu interès pel kite es va començar 
a despertar; tenia molts amics que començaven a practicar-lo i, degut 
a una malaltia que vaig tenir que em va debilitar molt, com el windsurf 
era més físic, vaig decidir aprendre a moure el kite a la sorra, ja que no 
requeria tant esforç. Vaig començar a fer els primers salts a la sorra i 
cada vegada m’hi enganxava més. El dia que finalment vaig aprendre 
a anar amb la taula pel mar, ja només pensava a navegar, sentir aquella 
sensació de llibertat i seguir millorant.

— Parla’ns una mica de la teva trajectòria des dels inicis 
fins al dia d’avui...
— Doncs hi ha hagut una mica de tot, molts alts i baixos, evidentment. 
Sobretot durant els primers anys, molts dubtes, inseguretats, però 
sentia aquella energia, aquell foc dins meu, que em deia que ho havia 

Rita Arnaus,  
kitesurfista professional

d’intentar i lluitar pels meus somnis. Sentia que aquell 
era el meu camí. He tingut la sort que els meus pares 
sempre m’han donat suport i han confiat en mi. Als 
18 anys vaig marxar de casa per poder entrenar en 
millors condicions de vent i preparar-me per competir 
als mundials. Després d’invertir-hi els meus diners, 
aconseguir algun resultat en l’àmbit mundial i molta 
exposició a les xarxes socials, vaig aconseguir els 
primers patrocinadors als 19 anys i va ser el primer 
senyal que ho estava fent bé i que anava cap a la 
bona direcció. Confiar en mi mateixa ha sigut el més 
difícil i a la vegada l’ajuda més gran per triomfar en 
l’esport. Molta constància, perseverança, prendre 
decisions importants i gaudir de l’aprenentatge, tot 
això ha sigut la clau de l’èxit. Avui dia estic contenta 
i orgullosa d’haver pogut navegar als millors llocs 
del món, comptar amb patrocinadors i marques que 
m’ajuden a aconseguir les meves metes i haver-me 
proclamat diverses vegades campiona d’Espanya 
i subcampiona del món 2020 en la modalitat 
de freestyle.

Guillem Gallifa
Periodista i filòsof

L’entrevista

—Com vas començar en aquesta professió?
—Més que professió, la pregunta seria com vaig començar en aquesta passió; és a 
dir, la meva feina és una passió que més endavant es va convertir en professió. Des 
de ben petit a mi ja m’agradaven el teatre i les arts escèniques i de seguida em vaig 
apuntar a teatre a les extraescolars. Amb 12 anys vaig escriure i vam representar la meva 
primera obra de teatre i bé, aquest món sempre em va frapar. Que després es pogués 
convertir en la meva professió? Crec que això és un autèntic privilegi i molta sort, perquè 
malauradament no tothom es pot dedicar al que li agradaria dedicar-se. Aquesta feina 
m’agrada molt, ho passes bé i, tot i que també té les seves coses –com totes les feines–, 
sento que tinc la millor feina del món.

—Alguna vegada has explicat que de petit et senties diferent dels altres nens, ja 
que al teu poble només hi éreu la teva germana i tu. Com creus que això ha influït 
en qui ets avui dia?
—Sant Feliu de Buixalleu és un poble molt disseminat –cosa que fa que no hi hagi nucli– i, 
per tant, no hi ha escola i això fa que hagis de fer moltes coses lluny de casa. Jo somiava 
de manera recurrent que al poble venien a viure altres nens i nenes de fora. Això volia dir 
que a mi m’agradava molt la gent, socialitzar-me, jugar... i sí que és cert que en el període 
de la infantesa pot influir molt, però a mi em va fer evident el que m’agradava: conèixer i 
tenir contacte amb la gent, aprendre i compartir.

És per això que m’apassiona tant la meva feina. Cada vegada que tinc una actuació 
significa conèixer gent: la gent del teatre, els programadors, el públic... és sempre una 
aventura! Cada vegada que surto a gravar El foraster torno amb més amics dels que tenia.

— Com va sorgir la idea d’El foraster?
Em van trucar en Ramon Masllorens, el productor 
executiu de Brutal Media, la productora que 
s’encarrega d’El Foraster i en Xavier Morral, que en 
aquells moments era qui dirigia Òpera amb texans 
d’en Ramon Jané. Amb ell ja havíem coincidit 
en altres programes de televisió, i tots dos som 
guionistes i ja havíem fet coses plegats.

El motiu de la trucada era per explicar-me que 
havien anat a un festival internacional de televisions 
públiques. Em van ensenyar un programa danès que 
es deia Comedy on the edge i em van dir que creien 
que jo seria la persona idònia per fer-ne la versió 
catalana. Vam veure un programa i el primer que els 
vaig dir va ser: «Ostres, aquest paio és molt bo. Jo 
no sé si sabré fer això».

— I, és clar, sí que vas saber-ho fer, oi? 
— Sí; bé, ens vam adonar que no volíem fer el 
mateix que feien ells. Nosaltres volíem la versió 
nova d’un format que ens agradava molt, és a dir: 
catalanitzar-lo. I aquí va ser quan vaig començar a 
veure-m’hi en cor. Vaig dir: «Ostres!, si el programa 
danès és només d’humor, per què no intentem 
buscar humor i riure plegats de situacions 
–pel que t’explica la gent– però que també hi hagi 
emotivitat i que puguem descobrir territori?».

El programa danès consistia en 25 minuts d’humor 
i nosaltres vam pensar que podíem fer-lo de 50 
minuts i que al mateix temps podríem ensenyar 
i «fer bandera» dels pobles petits per mà 
de la seva gent.

— Quin va ser el pas següent? 
— La millor manera de saber si funcionaria era 
fent un programa pilot. Els vaig proposar anar al 
poble d’Espolla perquè feia poc que hi havia anat a 
actuar amb el meu espectacle. Em va semblar que 
podia ser un poble que podia tenir cosetes per fer 
aquestes ‘curvatures’. El vam fer i va anar molt bé. 
De seguida ens vam adonar que conèixer els llocs 
a través de la seva gent era una passada. Que rius, 
que t’emociones, que et sorprens, que hi ha una 
mena de catarsi col·lectiva perquè tothom es coneix 
al poble el dia del monòleg…

Quim Masferrer,
actor, director de teatre, monologuista, 
guionista i presentador de televisió

Marta Gurri
Periodista
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Sara Roy, de 23 anys, és una cantautora 
manresana que viu per a la música. Els inicis 
de la seva carrera artística es remunten com 
a vocalista en el grup català Macedònia, 
i actualment fa set anys que va començar 
la seva carrera professional en solitari.

Actualment està treballant en el seu primer disc, 
que té previst llançar-lo a principis de 2021. Un 
treball que per a ella serà molt «màgic» i podrem 
gaudir d’una Sara Roy en un estil molt diferent.

Sara Roy,
cantautora

—Roy ha col·laborat aquest any en el disc de La Marató 
amb un tema juntament amb David Otero, exguitarrista i 
compositor de la banda El Canto del Loco. Com va sorgir 
aquesta gran oportunitat?

La Marató és qui fa la selecció de cançons pel disc i les proposa 
a diversos músics espanyols. En aquesta edició, La Marató li va 
proposar a David Otero cantar «You’re Beautiful» de James Blunt, 
en català. En David havia de triar a una cantant femenina catalana 
i em va escollir a mi. Jo no m’ho podria creure. Per a mi va ser 
un plaer, ja que per a mi ell és un referent de la música espanyola.

—Com ha estat l’experiència de gravar amb en David Otero?

Primer de tot, per a mi ha sigut molt important formar part del disc 
de La Marató. Crec que per a qualsevol músic és un plaer tenir 
l’oportunitat de compartir la música amb grans artistes que ja tenen 
una gran trajectòria. En David Otero és un cantant molt especial per 
a mi, ja que des de petita escoltava i cantava El Canto del Loco.

L’experiència va ser molt maca, tot i les condicions actuals a causa 
de la pandèmia. Va ser un dia sencer de gravació, una jornada 
bastant intensa i completa. Vaig marxar a Madrid a primera hora 
del matí, on es troba l’estudi d’en David Otero. El seu estudi em va 
encantar, i va ser una gran oportunitat poder cantar en aquest espai, 
on ell compon totes les seves cançons i fa la seva increïble feina. 

En David és un músic encantador i molt bona persona, a part de 
molt bon músic. A més, vam poder dinar junts i xerrar de la situació 
dels músics. Gràcies a ell, a l’equip i el productor tota la feina 
va ser molt fàcil i agradable. 

Irene
Periodista
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Amb paraules de sor Lucía Caram, és una persona 
inquieta, una creient que busca ser creïble, una 
monja que està enamorada de la humanitat i que 
té una opció de vida que és viure la compassió, 
és a dir, la passió compartida amb les persones, 
especialment les més vulnerables. Va néixer a 
Tucumán, al nord-oest d’Argentina, i és la cinquena 
de set germans.

— De Tucumán a Manresa. Com va acabar aquí 
a Catalunya? 
— Als 18 anys vaig marxar al convent perquè la fe 
m’empenyia a servir els que patien a l’estil de Jesús. 
Després de 4 anys de vida religiosa vaig decidir 
passar-me a un monestir de vida contemplativa. 
Des de Buenos Aires em van oferir la possibilitat 
d’estudiar a València. Allà vaig viure 5 anys de vida 
contemplativa, sense sortir pràcticament per res del 
convent i dedicada fonamentalment al silenci, 
a l’estudi i la pregària.
Quan em va tocar tornar al meu monestir 
d’Argentina, vaig constatar que allà es vivia una vida 
religiosa amb un estil més medieval i que poc tenia 
a veure amb el meu desig i necessitat de viure una 
vida contemplativa al servei dels més empobrits. 
Com que la federació de convents a la qual pertanyia 
també es trobava a Catalunya i a València, vaig 

Sor Lucía Caram,
una creient que busca ser creïble

demanar viure a Manresa perquè coneixia una 
comunitat de monges molt obertes i em sentia 
identificada amb el seu estil de vida.

— Com va sorgir la Plataforma dels Aliments de 
la Fundació del Convent de Santa Clara? 
— L’any 2008, quan va començar la crisi, que tants 
maldecaps ens ha donat, vam veure que cada dia 
entre 7 i 10 persones venien a la porta del convent a 
demanar alguna cosa per menjar. L’abril del 2009 ja 
eren 45 famílies, i el juliol del mateix any, 250. Arran 
d’això vam fer una plataforma ciutadana de solidaritat 
i ens vam traslladar del convent a un local petit al 
centre de Manresa. Al cap de pocs mesos també va 
quedar petit i ens vam tornar a traslladar.

— Quina mena d’ajuda ofereixen des de la 
fundació?
— Avui en dia atenem directament 2.100 famílies, 
105 de la població. Un 35 % són persones que a 
causa de la pandèmia han caigut socialment i han 
perdut la feina i el benestar. A més, a través de 
la Fundació ‘la Caixa’ i el Banc dels Aliments de 
Barcelona, tenim un magatzem cedit per Pirelli des 
del qual distribuïm menjar a 5 comarques: Bages, 
Berguedà, Moianès, Osona i, aviat, Anoia.
També tenim una residència per a persones sense 
llar i 34 pisos d’acollida. A Manresa i al país el 
problema de la manca d’habitatge és molt greu. 
A Manresa hi ha entre 5 i 9 desnonaments cada 
setmana.

— Què és el programa Invulnerables?
— Fa 5 anys vam iniciar el programa Invulnerables per 
lluitar contra la pobresa infantil. Amb aquest programa 
treballem amb les famílies i procurem igualar 
oportunitats, assumint el treball que ens fa donar 
respostes als nens en temes d’educació, salut i lleure. 
Amb la base del programa Caixaproinfancia, 
busquem altres eines i ajudes creant xarxes 
territorials per tal de trencar el cercle de la pobresa 
hereditària –ja que un infant que neix en una família 
pobra heretarà dels seus pares la pobresa, perquè la 
limitació d’alimentació, habitatge, etc. deixaran una 
empremta en la seva vida–, igualem oportunitats –
donem als nens el que podrien tenir si els seus pares 
no estiguessin en una situació de vulnerabilitat, i ho 
fem a través de la col·laboració publicoprivada– 
i arribem, mitjançant les administracions, a crear 

Marta Gurri
Periodista

L’entrevista

‘Abans 
demanava 
ajuda a 
Déu i ara 
demano a 
tot déu’

Risto Mejide és un publicista, presentador i escriptor 
nascut a Barcelona el novembre de 1974. Es va 
llicenciar en Administració i Direcció d’Empreses i en 
MBA a ESADE. Tot i ser un personatge públic amb 
molta presència als mitjans, Mejide compta amb 
una gran trajectòria en el sector de la publicitat i la 
comunicació. Ha treballat com a redactor i director 
creatiu en algunes de les agències de publicitat 
més reconegudes del país: Bassat Ogilvy & Mather 
o Saatchi & Saatchi. Avui dia es cofundador de 
l’Agència de comunicació After. 

El 2011 va ser escollit com un dels Millors Creatius 
de l’Any juntament amb Toni Segarra, Leandro 
Raposo, Miguel García Vizcaíno i David Droga.

La seva trajectòria televisiva va començar amb el 
concurs El invento del siglo, a Antena 3, que tot i ser 
anul·lat una setmana després de l’estrena el va portar 
a fer de jurat a Operación Triunfo. A partir d’allà l’hem 
vist en diferents programes televisius, com Viajando 

Risto Mejide,
escriptor, publicista i presentador

con Chester, Got Talent, Factor X, Tú sí que vales i, 
ara, a Todo es verdad.

Sempre ha manifestat que escriure és de les coses 
que més li agrada fer. Fins avui ha publicat 10 
llibres, l’últim, El chisme. El 2011 va rebre el premi 
d’Escriptor Revelació de l’Any a la VI edició dels 
Premis Punto Radio per la seva primera obra, El 
pensamiento negativo, amb què va entrar a la llista 
dels 10 llibres de no-ficció més venuts del 2008. El 
2011 va guanyar el XXXI Premi Espasa d’Assaig pel 
seu llibre Urbrands: construye tu marca personal 
como quien construye una ciudad i el 2018 va ser 
guardonat també en el XII Premi Gaudí Gresol 
a l’Excel·lència en Publicitat.

– Qui és i qui no és Risto Mejide?
– Soc el fill de la Maria Teresa i el Ricard, pare del 
Julio i la Roma i marit de la Laura. 

La resta de coses, postureo.

– Què necessites perquè sigui un bon dia?
– Passar temps amb la gent que estimo.

– Què és per a tu ser pare?
– Ser pare és fer el que pots.

– Què has après fins ara de la paternitat i com 
ha influït en la teva vida?
– Aprenc cada dia. Et canvia fins al punt que deixes 
de ser el protagonista de la teva vida i, des d’aquell 
moment, ets només figuració.

– La teva dona i tu passeu molt de temps a la 
Cerdanya. Què us enganxa, d’aquest lloc? 
Què acostumeu a fer-hi?
– Ens encanta descansar a la Cerdanya. Tant la 
Laura com jo portem vides tan exposades que ens 
relaxa el silenci de la muntanya. Sí que fem sortides, 
esport..., però del que més gaudim és d’estar a casa, 
amb la llar de foc, tranquils. I menjar fora. Som molt 
d’un bon àpat i una sobretaula.

– Què va significar Viajando con Chester per a 
tu? Tens un chester a casa teva?
– Viajando con Chester ha estat el millor que he fet a 
la tele fins ara. És el format que em va fer veure que 
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“El meu 
únic 
talent és 
sobreviure”

— Quines va ser les seves primeres postres? 
— Recordo que les meves primeres postres van ser 
una mica un desastre: era una mousse de xocolata 
i gerds que vaig fer quan feia poc temps que estava 
sol a la partida de postres. Encara no dominava bé 
la tècnica i tampoc tenia l’equipament necessari 
per fer-la correctament, però volia fer un marbrejat 
de xocolata negra i gerds i em va quedar diferent de 
com me l’imaginava. Per explicar-ho suaument, 
era bo, sí, però no gaire agradable a la vista. De totes 
maneres, va anar bé perquè el servia a la taula d’uns 
amics de casa que sempre ens donaven llibertat 
per oferir les coses noves, i aquesta va ser la meva 
primera aventura.

— D’on va sorgir la idea del Rocambolesc? 
— La idea sorgeix de poder oferir les postres 
d’El Celler de Can Roca a peu de carrer. La idea 
inicial era aquesta, però després es va convertir en 
aquesta gelateria tan especial que és actualment, 
una gelateria que es compon d’una oferta de gelats 
inspirats en les combinacions dolces que neixen a 
El Celler de Can Roca.

Jordi Roca,  
pastisser de El Celler de Can Roca

— Hi ha algun ingredient amb què encara 
no hagi treballat per fer algunes postres? 
— Penso que fins ara he tingut la sort de poder 
treballar amb tots els ingredients que m’han 
interessat; potser sí que n’hi ha algun de tropical que, 
per raons de clima i traçabilitat, no el podem tenir, 
però tampoc tindria sentit que el fes servir avui a El 
Celler de Can Roca; per tant, no.

— Sempre diu que plasma la seva vida en els 
dolços; ha creat algunes postres per al moment 
que estem vivint ara? 
— Encara no; entre altres coses, perquè encara no 
s’ha acabat. Potser quan tot passi ho farem, però 
ara per ara em centro en elaboracions felices, fàcils, 
gustoses, agraïdes, res més lluny del que hem viscut. 
Ara ens cal això per compensar el dolor, penso. 
Farem les postres de la pandèmia quan tinguem més 
perspectiva.

— Quines són les postres que recorda més? 
— Totes, la veritat; ara tenim la sort que al restaurant 
Mas Marroch, l’espai on elaborem els plats clàssics 
d’El Celler de Can Roca, les anem retrobant totes; 
per tant, no en trobo a faltar cap, totes tornen..

— Què és el que fa especial els dolços 
de Casa Cacao? 
— Que, per mi, estan elaborats amb la que és la 
millor xocolata del món, una xocolata molt especial 
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‘Hi ha 
molta més 
gent bona 
del que ens 
imaginem’

Laia Fontàn,
actriu

—Laia, com vas iniciar-te en el món de la 
interpretació?
—Des que tinc ús de raó. Recordo que quan tenia 
5 anys la meva àvia no parava de mirar pel·lícules 
de la Lina Morgan i jo ja l’imitava sovint. La Núria 
Feliu també era una habitual de casa. A partir d’allà, 
es va mantenir com una afició informal, i vaig seguir 
estudiant les etapes obligatòries fins que, ja als 21 
anys, vaig entrar a l’Escola d’Actors Nancy Tuñón 
de Barcelona, on vaig iniciar el meu aprenentatge 
formal en teatre. Seguidament vaig anar a l’Institut 
del Teatre. Quan cursava primer, em van trucar per 
fer la meva primera sèrie...

—Què és per a tu interpretar?
—Una feina, una manera de viure i una llibertat. 
Jo sempre volia ser moltes coses alhora, fins 
que em vaig adonar que volia ser actriu, i així, 
poder abastar, d’alguna manera, totes aquestes 
“biografies”. És quelcom que et permet conèixer 
parts de tu mateixa desconegudes, cosa que és 
molt terapèutica. Últimament, corrents com la 
Gestalt incorporen cada vegada més dinàmiques 
pròximes al teatre dins les seves activitats.

—Com ha estat el procés d’encarnar el 
personatge de la Janina a la sèrie de TV3 Les 
de l’hoquei?
—Doncs ha estat un desafiament, perquè quan 
vaig llegir els guions i vaig veure que era un perfil 
de personatge rebel, amb certa malícia, em va 
crear una mica de respecte: tota la resta de 
l’equip eren “bones nenes”, i a mi m’havia tocat 
l’ovella negra... Després, en veure que en el fons 
l’únic que busca la Janina és atenció, vaig poder 
entendre millor el personatge i fins i tot arribar a 
estimar-lo. De fet, si no l’entens i no l’estimes una 
mica, el personatge, difícilment el podràs arribar a 
interpretar bé.

—A més d’actriu, també tens la teva faceta 
musical, dos àmbits que compagines també 
professionalment?
—Una mica, sí. Vaig tenir l’oportunitat de poder 
complementar cinema i música, amb una sèrie que 
vaig fer per a A3 Player, on interpretava una cantant. 
Va ser una experiència satisfactòria i m’agradaria 
que la cosa anés a més. A més de cantar, toco una 
mica el piano, la guitarra i el saxofon.

La Janina a
«Les de l’hoquei»

Guillem Gallifa
Periodista i filòsof
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—Quin és el principi de la teva vida laboral?
—Vaig començar a treballar a Whirlpool com a administrativa 
comercial durant els estius. Abans d’acabar dret em vaig adonar que 
no m’agradava i vaig començar a estudiar Turisme a Bellaterra. Em va 
agradar molt i vaig fer un Erasmus a Àustria. Mentrestant vaig acabar 
també dret i llavors em vaig incorporar a jornada completa a Whirlpool 
des de zero. Anava a visitar Miró o Basar Regal, feia d’ajudant de 
comercial. O sigui, res de dret o turisme. Tinc dos títols perquè els 
meus pares van voler que estudiés, estan penjats a casa seva.

Després vaig començar a fer de comercial per Whirlpool amb grups 
de compra i allà vaig descobrir la meva vocació. I encara que ara no 
ho sembli, jo era una persona molt tímida! Allà vaig aprendre moltes 
coses. Primer, a treballar amb homes; aquest sector -com molts 
d’altres- n’està ple. I també a enfrontar-me amb la meva timidesa. 

Meritxell Bautista
«Sé que toquem el que no sona
als grans operadors»

Més tard vaig entrar com a key account manager 
nacional a LG, i allà he estat els últims nou anys de 
la meva vida, amb càrrecs de direcció; vaig anar a 
Madrid portant grans comptes en l’àrea de direcció 
comercial d’electrodomèstics. Treballar en una 
multinacional coreana com aquesta a aquest nivell 
és molt bèstia, és molt difícil. I més, al meu nivell. 
Ofereixen uns sous de nivell, però t’absorbeixen 
la vida. Els que eren bons a LG eren molt bons, 
preparats també emocionalment. En aquest context 
vaig conèixer la meva parella, Josep Olivet, el CEO 
de Fibracat. Ell és CEO i fundador d’Altecom, la 
mare de Fibracat. Altecom és un gran majorista 
d’internet que dona servei a grans empreses i 
operadors. En Josep és un geni, és un tio de 
Manresa sense carrera que amb 16 anys va crear 
un projecte de telecomunicacions. Ell va crear una 
xarxa d’internet totalment independent de Telefónica 
el 1996. El 1999 crea l’empresa oficialment i ha 
aconseguit clients com Tous o Inditex. Ell em va 
explicar la seva il·lusió i vaig començar a ajudar-lo, 
perquè ell és molt tècnic i jo li oferia el meu costat 
comercial i empresarial.

—Com et vas incorporar a Altecom?
—Quan en Josep em va explicar que volia tirar 
endavant i anar per Orange, Telefónica i Vodafone, 
em va demanar que m’hi incorporés. Jo deixava 
un gran càrrec directiu amb un gran sou per entrar 
en una empresa familiar, amb un projecte collonut, 
però en el qual m’ho jugava tot. Li vaig dir que ell 
també s’havia d’arriscar i així ho va fer; era el 2014.

—Avui en dia, què és Fibracat?
—Fibracat és el resultat de 15 anys de treball, 
infraestructura i un pulmó financer per tirar 
endavant. No tenim inversors externs. Fibracat 
neix amb la intenció de ser un operador de 
telecomunicacions a Catalunya disposat a 
competir amb els grans operadors nacionals. 
Quant a infraestructura de fibra òptica, és pròpia 
a la Catalunya Central, on som líders absoluts. A 
la resta de Catalunya hem volgut mantenir la clau 
del nostre èxit: la independència absoluta. Hem 
muntat nodes a les quatre províncies -Girona, 
Tarragona, Lleida i Barcelona-, després utilitzem 
els cables existents i finalment qui entra a casa 
del client és Fibracat. Lluitem per convertir-nos 
en operador total apadrinats per Orange Espanya 
amb control total de les SIM. Però tenim cobertura 
mundial amb acords amb més de 300 operadors. 
Hem creat un operador des de zero. També hem 
creat una plataforma de televisió, Fibracat TV, amb 
una inversió de 18 milions d’euros.

«Soc defensora del 
talent femení i anem 
per aquest camí»

Kilian Jornet
La petjada de carboni més gran 
d’un atleta són els vols

—Des de petit, ha mantingut una relació molt estreta amb 
la natura, però això no sempre significa ser conscient de la 
importància de cuidar-la. Quan es va adonar de la necessitat 
de lluitar contra el canvi climàtic?

—No és el mateix estimar la natura —per diferents motius: per practicar-hi 
esport, per la seva bellesa o perquè sabem que en formem part— que 
ser conscient que cal preservar-la i cuidar-la. No només per la part 
estètica, sinó perquè és part de l’ecosistema. De ser-ne conscient 
a actuar, hi ha un pas. Crec que molta gent n’és conscient però que 
per comoditat no actua, o només ho fa fins a cert nivell. A més, no és 
el mateix no llençar les escombraries a terra que reduir els viatges 
o instal·lar una bomba de calor a casa. És a dir, el nivell de consciència 
pot ser alt, però el nivell d’acció depèn moltes vegades de la comoditat 
que vulguem tenir o de la urgència que veiem al problema.

L’entrevista

L’atleta Kilian Jornet acaba de crear la 
seva pròpia fundació amb l’objectiu de 
preservar les muntanyes i el seu entorn 
davant la crisi climàtica i ambiental.

És difícil etiquetar-lo, per això ja es defineix ell 
mateix: es considera un atleta de muntanya 
360º. Ja sigui corrent, amb esquí o ascendint 
grans pics, Kilian Jornet (Sabadell, 1987) ha 
passat tota la seva vida envoltat de muntanyes 
i espectaculars ecosistemes aconseguint una 
gesta després d’una altra. Ara viu a Noruega 
amb la seva família, i des d’allà ha emprès el 
seu últim repte: preservar aquests entorns 
naturals degradats per culpa de l’ésser humà.
Amb aquest objectiu, acaba de crear la 
Fundació Kilian Jornet. Ho fa perquè sap 
que no n’hi ha prou amb ser conscient del 
problema, cal actuar: «Seria molt hipòcrita per 
part meva donar tots aquests consells i seguir 
amb la mateixa vida que fins ara», sosté.

Kilian Jornet. Foto: Matti Bernitz

L’Eduard Estivill (Barcelona, 1948) és conegut per 
ser el cantant de Falsterbo i per ser un dels metges 
del son més reconeguts d’arreu pel mètode Estivill. 
Es descriu com una persona normal que als 16 anys 
va tenir molta sort per poder anar a Califòrnia amb 
una beca dels capellans, ja que la seva mare volia 
que estudies anglès. Això va ser entre 1966 i 1967, 
just quan neixia eñ moviment hippie, i explica que 
això li va permetre impregnar-se d’aquella cultura i 
de la música, i que d’allà en va sorgir la seva afició 
per la música folk-rock. D’aquella temporada en va 
aprendre moltes de les cançons que es van adaptar 
i cantar en català amb Falsterbo, i ara, 54 anys 
després de començar aquella aventura han decidit 
dir adeu al Paf.

– D’on et va venir l’interès per la música?
– Abans de marxar als Estats Units era escolta i 
allà vam començar a cantar les cançons típiques 
d’anar d’excursió. També coincidia en què els 

Eduard Estivill, 
Cantant de Falsterbo i metge del son

Beatles havien començat a treure discos i hi havia 
un company que tenia una guitarra i la portava a 
les excursions. I bé, tot i que només ens sabíem 
un acord, ja començàvem a rascar la guitarra i vam 
fer un primer grupet abans d’anar-me’n als Estats 
Units. Llavors, a l’escola de Califòrnia et donaven 
la possibilitat de fer música i de tocar qualsevol 
instrument, i com que estava de moda el tipus de 
cançó que a mi m’agradava vaig escollir tocar la 
guitarra. A partir d’aquí l’afició ja no se n’ha anat.

– Quan es crea Falsterbo? 
– En tornar dels Estats Units, a finals de l’any 1966, 
amb en Joan Boix, el company amb qui cantàvem 
abans d’anar-me’n, vam decidir formar un grup. Poc 
després s’hi va incorporar la Montserrat Domènech, 
que encara canta avui dia, i que és la meva 
companya de vida. 

– Per què vau decidir dir-vos Falsterbo? 
– Quan només érem dos ens dèiem «Joan i Eduard» 
com els «Manolo i Ramón» o «Juan i Junior» 
d’aquella època, però quan vam ser tres vam haver 
de buscar un nou nom. En Joan havia conegut a una 
noia sueca que era de Falsterbo, un poble de Suècia, 
i em va dir: «escolta Eduard, perquè no li posem 
al grup el nom del poble de la noia, a veure si així 
consolido la relació?». I així va ser, la veritat és que a 
mi tant m’era el nom. Al final la sueca se’n va anar, 
però el nom és va quedar. 

– Us esperàveu l’efecte que ha tingut la cançó 
d’en Paf?
– En absolut. Tu no controles com es desenvolupen 
aquestes emocions. El Paf és una de les cançons 
més emblemàtiques del grup i la gent se l’ha fet 
seva. L’han cantada quatre generacions i espero que 
la continuïn cantant quan nosaltres ja no hi estiguem. 
És una melodia que quan preguntes a les diferents 
generacions què els recorda, doncs diràn: recordo 
quan li cantava a la meva neta, i a la neta potser li 
recordarà a la seva àvia, o als companys d’escola, 
als esplais... Cadascú té una emoció diferent en 
relació amb aquesta cançó, i això és molt xulo.

– La versió original de la cançó d’en Paf és dels 
Estats Units, veritat?
– Si, quan vaig tornar una de les cançons que vaig 
portar era aquesta. Va ser adaptada i traduïda 
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«Jo puc decidir 
no tornar a 
cantar el Paf, 
però la cançó 
és seguirà 
cantant igual, 
passant de 
mi, i això és 
collonut.»

– Ferran, d’on neix la teva passió per la muntanya?
– Neix en plena adolescència, gràcies a les excursions que feia 
amb el meu pare i, sobretot, amb l’escola: una sortida clau 
per a mi va ser l’excursió a Punta Alta, el meu primer 3.000, al 
Parc Nacional d’Aigüestortes. Va ser una sortida de convivència 
escolar de 6 dies. Allà vaig conèixer el Pirineu més abrupte, alpí, 
salvatge... A més, en aquella època llegia literatura de muntanya. 
Allà va començar a germinar el meu somni de dedicar-me a 
l’alpinisme.

– Es tracta d’una afició que en els últims anys ha 
experimentat una popularitat creixent. Per què creus que 
ha augmentat tant?
– Crec que es deu sobretot a dos factors: el primer, internet, 
és a dir, la globalització del coneixement; avui dia tothom té 
accés a coneixements de tot tipus, la qual cosa ha facilitat molt 
la divulgació d’indrets, rutes, tècniques... I també crear xarxa, 
més enllà de les tradicionals associacions d’excursionistes 
municipals. Catalunya té una geografia privilegiada, que 

Ferran Latorre,
viatger i alpinista

possibilita tot tipus d’esports de muntanya (esquí 
alpí, escalada, córrer per la muntanya, senderisme...) 
sense moure’s a grans distàncies de casa nostra. 
En aquest sentit, la segona causa crec que és el 
redescobriment de la natura per part de la societat; 
molta gent s’ha cansat de la vida industrial a les 
metròpolis, adonant-se que el contacte amb la 
natura els revitalitza i els connecta més amb la 
seva essència. Com a tercera causa potser citaria 
la celebritat que han aconseguit alguns esportistes 
d’elit de muntanya en els últims anys, provocant una 
espècie d’efecte crida. Aquí destacaria, per exemple, 
en Kilian Jornet.

– Parla’ns una mica d’Al filo de lo imposible...
– Un dels programes que més han durat en antena, 
en realitat. Jo hi vaig entrar quan el programa estava 
a l’època daurada, el 1998. Va ser un documental 
que va sortir rodó; coincidint amb el 50è aniversari de 
la primera ascensió a l’Annapurna, va guanyar molts 
premis, i per mi va ser no només el primer 8.000, 
sinó una de les expedicions més inoblidables de la 
meva vida. A partir d’aquí, vaig anar seguint amb el 
programa fins al 2011. El més bonic, al marge de 
les muntanyes, van ser totes les persones que vaig 
conèixer, dins i fora de les càmeres.

– Fa 4 anys vas completar el projecte CAT 
14x8000. Com va néixer la idea i com vas viure 
cada ascensió?
– Amb el programa Al Filo... jo ja havia escalat 6 dels 
14 cims de més de 8.000 m. Quan vaig finalitzar 
l’etapa televisiva, vaig proposar-m’ho, pel contacte 
que havia tingut amb alpinistes que havien aconseguit 
la fita. El 2012 vaig intentar l’Everest, que es va 
quedar inconclús, i a l’estiu vaig anar al Pakistan a fer 
el Gashebrum II. Aquest va ser el 7è 8.000 i el tret de 
sortida d’aquesta aventura dels 14 cims.

– Fa 40 anys que et dediques al món de la 
muntanya. Quines diferències personals trobes 
entre pujar una muntanya d’adolescent, de 
jove i d’adult? A part de les físiques, hi ha un 
enfocament mental diferent?
– L’alpinisme en si ja ha canviat molt: des que jo 
vaig començar l’any 83 fins al dia d’avui, s’ha tendit 
a una «esportivització» més gran, a vegades en 
detriment del component d’aventura. Però el que 
ha canviat definitivament ha estat l’aplicació de les 

“...et diria 
que m’he 
tornat més 
contemplatiu, 
valorant 
l’experiència 
i agraint 
poder-la 
viure, 
al marge 
de resultats 
estrictament 
esportius”

Guillem Gallifa
Periodista i filòsof

L’entrevista

– En quin moment t’interesses pel budisme?
– Des de sempre m’ha atret tot el que tingui a veure amb el 
desenvolupament personal, especialment la meditació. Des 
de joveneta devorava llibres perquè m’ajudessin a comprendre 
el sentit de la nostra existència i a conèixer-me millor per dins. 
Les meves inquietuds em van portar a anar coneixent diferents 
disciplines i filosofies, a estudiar kundaliní ioga i a marxar a 
viure durant un temps a l’Índia, per continuar la meva formació 
i pràctica personal. Al cap d’un temps vaig topar-me amb 
el budisme de manera formal, anant a uns ensenyaments 
que el S.S Dalai Lama va oferir a Itàlia, a Milà. Amb ell i els 
ensenyaments que donava vaig sentir una connexió instantània 
molt profunda. Amb el temps, vaig anar rebent ensenyaments 
de diferents mestres fins a conèixer el meu mestre principal, que 
es el meu guia a dia d’avui.

– A què et dedicaves abans de ser monja budista?
– Em dedicava a assessorar i guiar les famílies de persones 
amb dificultats amb les addiccions, ja que durant la meva 
adolescència jo ho havia viscut de primera mà i sabia de la 
gran incomprensió que es pateix en aquesta situació. Em vaig 
preparar per desenvolupar el rol d’intervencionista familiar i vaig 
emprendre el meu propi projecte per tal d’aportar el meu granet 
de sorra en aquest àmbit, i ensenyar a abordar aquest camí des 
de la comprensió, el caliu i el coneixement únic que t’aporta 
l’experiència. 

– Quins van ser els teus inicis en el budisme? 
– Primer vaig adquirir un compromís amb mi mateixa a aplicar 
els coneixements que havia rebut i a començar a entrenar-me 

Anila Damchoe (Laura Vegara),
monja budista

per poder transformar la meva ment, el meu interior. 
De la mateixa manera que mengem i respirem, 
aprendre a cuidar i a netejar la nostra ment és 
essencial. Malgrat que tots els vespres estudiava 
pel meu compte, invertia totes les meves vacances 
a anar a rebre més ensenyaments i fer petits retirs. 
Posteriorment, quan el compromís ja es va fer formal, 
vaig adquirir els vots laics. Aquests vots són un 
seguit de compromisos i límits pel que fa a conducta 
que agafes per ser més conscient de l’impacte que 
les nostres accions tenen en els altres. Ningú no et 
fustiga per no complir-los, sinó que són guies per 
començar a domar la ment, a adquirir més pau. 

– Per a què es prenen vots?
– Per protegir-nos de generar karma negatiu i facilitar 
el desenvolupament d’accions virtuoses. Segons el 
budisme, tota felicitat prové de cuidar, estimar i vetllar 
pels altres éssers, sense distincions. Les accions 
fetes amb aquest bon cor i puresa maduraran en 
forma de felicitat. I tot el patiment prové de l’obsessió 
que tenim pel propi benefici i un autoenfocament 
excessiu en els nostres problemes. Aquesta actitud 
ens porta a fer mal a d’altres per tal d’aconseguir el 
que volem, i això planta una llavor a la nostra ment 
que acabarà madurant en patiment. Aquests vots 
bàsics ens protegeixen de fer mal a d’altres éssers i 
de generar karma negatiu.

– Què és el karma?
– El karma no és un càstig, el karma és energia; 
l’energia que crea el món en què vivim, que entre 
tots construïm i que està íntimament connectada 
als estats mentals positius o negatius dels individus. 
Quan pensem, sentim i duem a terme una acció, 
sempre hi ha una motivació, una força positiva o 
negativa que la impulsa. Hi ha karma individual i 
n’hi ha de col·lectiu, que és el que compartim amb 
altres individus. Quan les nostres accions es basen 
en una motivació altruista, l’energia generada a la 
nostra ment i voltants és harmoniosa i genera pau. 
I al contrari, quan la motivació és egoista, l’energia 
generada és densa, pesada i negativa i genera un 
desequilibri. 

– Quin és el detonant perquè tinguem interès en 
allò espiritual?
– Vivim enganxats al nostre ego i a les comoditats 
de la vida moderna. Quan estem extremament 
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“Renunciem a 
la vida familiar, 
els diners, 
la fama, el 
reconeixement 
i a moltes 
altres coses 
per dur 
una vida 
senzilla, però 
harmoniosa 
i lliure de 
distraccions 
i obstacles”

L’entrevista

Hi ha persones que brillen, que desprenen energia bonica i t’inspiren. 
Avui conversem amb la millor xef del món: Carme Ruscalleda (Sant 
Pol de Mar, 1952). Guardonada amb set estrelles Michelin, als seus 69 
anys segueix desprenent un munt de passió i vitalitat per tot el que fa. 
El seu secret? «Cultivar l’infant que viu en tu i no perdre la il·lusió i la 
curiositat per descobrir llocs i persones.»

—Vostè sempre diu que la cuina és un art.
D’on treu la inspiració per cuinar?
—Per dir-ho ras i curt: la cuina és producte, coneixement i, sens 
dubte, nutrició. Així i tot, també pot ser una expressió artística. Per tal 
que ho pugui ser, t’ha d’acompanyar un esperit inquiet, observador i, 
evidentment, creatiu. A la cuina, una font d’inspiració molt important 
és el producte que hi ha al voltant. Cada temporada es repeteix i 
perquè menjar no sigui avorrit busco coses alienes a la cuina, per 

Carme Ruscalleda
«Penso que a la vida envelleixes quan 
perds la curiositat per les coses»

explicar a través de la cuina; aquesta és la clau. 
Hem fet menús on hem explicat els colors, les 
músiques ballables, els pintors, els viatges, els 
contes infantils, les òperes... Com a la música, 
la literatura o la pintura —en les quals tot és fet i 
alhora tot està per fer—, a la cuina també passa. 
En aquest procés creatiu i evidentment d’expressió 
artística, hi ha d’haver un gran respecte tant pel 
producte que cuines com pel públic. No es pot 
oblidar que és un art per menjar i no només per 
mirar i ensumar. Un art per nodrir-te.

—Ha parlat de donar un tema als seus plats. 
Si n’hagués d’escollir un com el seu preferit, 
quin seria?
—Mira, un cop volíem fer el color blau. El vam 
buscar a través de la col llombarda, però per 
l’acidesa d’aquest producte, ens quedava rosa. 
També vam intentar-ho a través del formatge blau, 
però ens donava un color gris que era poc apetitós 
i finalment vam descobrir des de Tòquio una flor 
que s’anomena te blau o Clitoria. Aquesta és una 
flor que a més a més és saludable, perquè va bé 
per a les articulacions i els constipats i dona un blau 
preciós. Per tant, escolliria aquell plat. Era un plat 
molt senzill i efímer que consistia en una bola blava 
d’una espuma d’ametlla i que a dins amagava un 
gelat d’aigua de mar. Aquest potser és el plat de 
què tinc més record, per la dificultat de trobar-lo.

—Vostè és una gran defensora de la nutrició 
de proximitat. Per què és tan important?
—Alguns nutricionistes moderns ens diuen que 
tenim un xip de memòria i que allò que van menjar 
els nostres besavis encara ens fa profit. Ells, per 
nassos, menjaven aliment de km 0, ja que no 
tenien els equipaments que tenim ara a casa ni 
els supermercats que tenim amb productes del 
món. D’altra banda, apostar per la cuina local en 
un establiment de restauració i donar prioritat als 
productes de producció local del mar, de l’horta i 
de la muntanya també et permet fer produccions 
originals. A més a més, el negoci també ho 
desprèn; el fa atractiu, i amb aquesta diferència 
et fas un lloc al món. Per tant, és important que 
m’ajudin a fer aquests productes, també per 
contribuir, al mateix temps, a donar corda a un 
motor que hem de protegir. Hem de protegir tots 
els pagesos i els pescadors, ja que, si els perdem, 
hi perdem tots. Parlem de valors organolèptics, de 
plaer, de gastronomia i de salut!

«Cultivar l’infant
que viu en tu i no 
perdre la il·lusió»

Cèlia Pallí (Torroella de Montgrí, 1984) hauria de ser considerada 
una de les cantants catalanes de referència al món. Però, a 
excepció de l’entorn de Girona, és una autèntica desconeguda. 
Fa més de vint anys que viu a l’estranger —disset dels quals al 
Canadà—, però no perd l’Empordà com a referent vital. Després 
de ser la mà dreta d’una icona musical internacional com Nelly 
Furtado i d’actuar per mig món en gires multitudinàries, Pallí 
endreça el seu camí en solitari mentre elabora el seu tercer àlbum.

—Torroella de Montgrí, Barcelona, Leiden, 
Toronto, Nova York i, actualment, Winnipeg. 
Sempre has viscut amb la maleta a la porta 
de casa?
—Sí, després de viure tota la meva infància a 
l’Empordà, a causa de la feina del meu pare vam 
traslladar-nos a viure a Barcelona i, poc després, 
a Leiden (Holanda). Des d’aleshores, he estat un 
belluguet i no he parat de conèixer noves ciutats 
i cultures diferents. Això m’ha permès parlar cinc 
idiomes: català, castellà, anglès, holandès i italià.

—El primer destí sola va ser Toronto. Per què 
vas triar el Canadà?
—Em va seduir estudiar a Humber College, una 
universitat de Toronto que impulsa un programa de 
música molt interactiu i dinàmic. És molt reconegut 
al Canadà i més econòmic que als Estats Units 
o el Regne Unit. Aleshores vaig decidir enfocar 
la meva vida a la música, tenint en compte que 
tenia dos referents a casa: el meu avi i el meu 
oncle. Des de petita que volia ser cantant, que ja 
componia lletres i cançons molt senzilles. I de fet 
vaig escollir Toronto perquè és la ciutat 
on van descobrir Nelly Furtado.

—Fins que arriba l’oportunitat de la teva vida: 
ser corista de Nelly Furtado...
—[Somriu] Sí, així va ser, un moment de bogeria. 
Nelly Furtado buscava una veu que cantés en 
anglès i espanyol i vaig ser l’escollida. Ho he après 
absolutament tot amb ella, sobretot com afrontar 
la professió des d’un vessant mental i emocional. 
És una treballadora incansable, un referent en 
tots els aspectes. Si no hagués sorgit aquesta 
oportunitat, m’hagués convertit en una cantant 
de sala musical.

—Què canvia?
—Absolutament tot. El primer concert amb 
Nelly Furtado va ser a Mèxic davant de 150.000 
espectadors. Una repercussió brutal en totes les 
gires mundials. L’equip el formàvem unes trenta 
persones i jo era la més jove. He recorregut 
gairebé tot el món, excepte Àfrica. M’hagués 
agradat actuar a Barcelona, però mai es va 
programar un concert a Catalunya.

Cèlia Pallí
la mà dreta d’una icona musical 

«Al costat de 
Nelly Furtado 
vaig aprendre-ho 
tot, però ara toca 
volar sola»

Guillem Gallifa
Periodista i filòsof

L’entrevista

En Joan Roca, el gran dels germans Roca, es va 
formar a l’Escola d’Hostaleria de Girona. Així i tot, 
la seva vocació com a cuiner va començar a casa, 
al restaurant familiar Can Roca, per mà de la seva 
mare, la Montserrat Fontané. Juntament amb els 
seus dos germans, en Josep i en Jordi, dirigeix El 
Celler de Can Roca, un restaurant on s’ofereix una 
cuina lliure en què el sabor, la tècnica, la sostenibilitat, 
la modernitat i la tradició es respecten en equilibri i 
harmonia. És considerat el millor restaurant del món 
als The World’s 50 Best Restaurants dels anys 2013 
i 2015, i el 2019 van estrenar la categoria Best of 
the best. El 2017 i el 2018, The Best Chef Awards 
Academy van atorgar a en Joan Roca el premi a 
millor xef del món. 

— Què significa per a vostè ser el millor xef del 
món?
— Sempre hem pensat que el millor restaurant del 
món no existeix, que és una opció molt personal, 
cadascú tindrà el seu. En tot cas, sempre rebem 
amb molta il·lusió aquests reconeixements que 
impulsen i revifen la passió del nostre equip. Són 

Joan Roca,  
xef d’El Celler de Can Roca

un reconeixement per a tots, que per a mi i els 
meus germans implica un sentit de responsabilitat 
elevat, tant cap els comensals, que ens visiten amb 
altíssimes expectatives, com cap a l’entorn social 
i natural que l’envolta. La visibilitat que atorguen 
aquestes distincions és un altaveu des d’on 
contribuir a sensibilitzar i divulgar valors en favor 
de la sostenibilitat, l’alimentació sana i la seguretat 
alimentària. Sentim aquesta responsabilitat i alhora 
l’emoció del retorn social agraït, per això fem tot el 
possible per col·laborar en totes aquelles iniciatives 
solidàries que arriben a casa.

— D’on prové la inspiració per crear els menús 
d’El Celler de Can Roca?
— No seguim un mètode lineal, però sí que tenim 
una manera de treballar. La creativitat flueix millor 
des de la transversalitat i en estructures que 
permeten la improvisació. D’una banda, seguim 
la inspiració personal de cadascun de tots tres, 
que pot venir dels nostres viatges o de qualsevol 
estímul quotidià o no en el dia a dia; la vida és una 
font creativa inesgotable disponible per a tots. 
En paral·lel, treballem a partir de 16 conceptes 
o fonts d’inspiració amb els quals hem treballat 
des dels nostres inicis i que configuren una certa 
sistematització amb la qual jugar: tradició, memòria, 
academicisme, producte, paisatge, vi, cromatisme, 
dolçor, transversalitat, perfum, atreviment, innovació, 
poesia, llibertat, màgia i sentit de l’humor.
D’altra banda, hi ha el nostre treball creatiu a llarg 
termini en les nostres sessions transversals a 
La Masia (R+R), on incorporem especialistes en 
disseny industrial, ciència, sensorialitat, botànics, 

Marta Gurri
Periodista

L’entrevista

‘La vida és 
una font 
creativa 
inesgotable 
disponible 
per a tots’

Entrevistes, 
de tu a tu, 
personalitzades, 
a líders d'opinió, 
de caixet,
de tendència 
i actuals



CAMPUS D’ESTIU
POTENCIEM EL TEU TALENT

Amb una metodologia 
pròpia, basada en l’estil de 
joc de Maradona

Entrenaments esportius 
d’alt rendiment amb
entrenadors UEFA

Visites de jugadors 
professionals

Wellcome Pack:
Equipament complet Adidas
Ampolla d’aigua 
reutilitzable i bossa oficial 
de la MARADONA ACADEMY

MARADONA ACADEMY

A VIC

INSCRIPCIONS OBERTES A 
www.maradonacademy.com

JULIOL 2022 | Complex Esportiu Municipal de Vic

L407_0013_R407_Vic_210x297_McCafe_Tarta_Ct.indd   1L407_0013_R407_Vic_210x297_McCafe_Tarta_Ct.indd   1 14/3/22   13:0714/3/22   13:07

Kids&Us Olot
C/ Sant Pere Màrtir, 42
17800 Olot – Girona (Espanya) 
Tel. 972 27 03 85
olot@kidsandus.cat
https://olot.kidsandus.es

KIDS&US OLOT
celebrem 

10 ANYS!

La Universitat de Vic – 
Universitat Central 
de Catalunya us desitja 
bones festes i feliç 2022

La Universidad de Vic – 
Universidad Central 
de Cataluña os desea 
felices fiestas y 
próspero año 2022

L’Université de Vic – 
Université Centrale 
de Catalogne vous 
souhaite de joyeuses 
fêtes et une bonne 
année 2022

Season’s greetings and 
good wishes for 2022 
from the University of 
Vic – Central University 
of Catalonia

Bones 
Festes 
i feliç

MercatMedievalVic
MedievalMercat 

mercatmedievalvic

S E G U E I X-NO

S!

AVANÇA’T A L’ESTIU

Plà de Balenyà N.1

GIRONÈS

R E G A L E M  3 . 0 0 0  PA S S A P O R T S

A PARTIR DEL 10 D'AGOST

DEMANA'L A ESPAIPASSPORT.COM

> MÉS DE 130 BOTIGUES I RESTAURANTS  >  L’ESPAI INFINIT

PÀRQUING GRATUÏT
ESPAIGIRONES.COM

VIATJA A L’ESPAI

AMB 10€, 20€, 50€ i 100€
EN COMPRES AL CENTRE COMERCIAL

LA CELEBRACIÓ 
MÉS REFRESCANT 
ÉS LA QUE FEM JUNTS.
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a més, et regalem 

una subscripció DE 3 mesos 

a petit sàpiens

* Preu mínim garantit: comparador de preus amb els principals distribuïdors de Catalunya, València i Balears per garantir el preu mínim.
** Regal de 3 mesos de subscripció gratuïta a la revista Petit Sàpiens o a qualsevol de les revistes Cuina, Sàpiens, Descobrir, Arrels i El 
Món d’Ahir per compres iguals o superiors a 25€ (excepte llibres i serveis). Promoció vàlida del 20/8 al 30/9, no acumulable amb altres 
promocions.

Amb la factura sense paper 
contribuiràs a no buidar els boscos

Des d’Aigües Vic ens hem proposat reduir el consum de 
paper. Cada any emetem unes 90.000 factures i si tots 
els usuaris les consultessin via online, es deixarien de 
tallar 8 arbres.

Per això, et proposem passar-te a la factura sense 
paper. Ho pots fer en pocs passos a través de la nostra 
Oficina Virtual. Una forma molt senzilla de reduir 
l’impacte mediambiental en el teu dia a dia.

C/ de la Riera, 6
08500 Vic (Bcn)
T 93 885 25 00 

avsa@aiguesvic.com
www.aiguesvic.com

AMB TU,  
CLARS  
COM  
L’AIGUA

Sol·licitar-la és molt fàcil

- Registra’t a l’Oficina Virtual:  oficina.aiguesvic.com/login
   i escull l’opció  “Factura sense paper”

- També pots fer la petició  per algun d’aquests canals:

689 649 613

93 885 25 00

avsa@aigüesvic

Q M D E 

visit.roses.cat
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* No és acumulable a altres promocions i descomptes, queden excloses d'aquesta promoció les marques Chanel.

Del 7 al 24 d’abril del 2022  

Consulteu les promocions a l’Espai Beauty.
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competitius, 
valuosos, 
de proximitat 
i tolerants



Audiència
La revista va dirigida a un públic 
d’entre 16 i +60 anys. Intentem 
oferir continguts diversos i d’interès 
general. Actualment, el percentatge 
total del nostre target es reparteix 
així: el 20 % són persones menors 
de 30 anys, el 60 % tenen entre 30 i 
60 anys i el 20 % restant són majors 
de 60 anys. 

Aventurera

Oberta de ment

Inquieta

Viatgera

Social

Li mola la cultura



Solucions 
Creatives
Proposem i executem accions 
pensades especialment per a 
cada client. Les nostres solucions 
creatives acostumen a integrar 
i combinar tots els nostres formats 
i plataformes: Revista, xarxes, 
newsletter… Activem tots els 
nostres canals per obtenir 
el major impacte possible
a la nostra audiència.

Servei 
periodístic

Disseny

PublireportatgesMaquetació

Idees



E L  M A G A Z I N E  G R A T U Ï T  D E  C U L T U R A  I  O C I  A  C A T A L U N Y A

RECLAM MAGAZINE 
OSONA i EL RIPOLLÈS
Departament de Publicitat
Cap d’edició 
Nuna Casasas 617 396 585
Osona i Ripollès 
Eli Gómez 633 420 549

EL29 MAGAZINE 
LA GARROTXA
Departament de Publicitat
Cap d’edició 
Nuna Casasas 617 396 585
Olot i Ripollès 
Neus Colom 638 850 890

RECLAM MAGAZINE 
CERDANYA i ALT URGELL
Departament de Publicitat
Cap d’edició David Casas 682 43 54 62
Oficina Cerdanya  
Sara Fontdevila  972 881 569
cerdanya@reclam.cat
Passeig 10 d’abril, 18 baixos 
17520 Puigcerdà

RECLAM PUBLICITARI SL 
C. Costa d’en Paratge, 22 baixos, 
P. ind. Sot dels Pradals, 08500 Vic 
93 885 20 19 
info@reclam.cat · www.reclam.cat
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