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No et descuidis de cap
detall en la celebració
del teu gran dia!

Hi ha moltes coses que
hem de tenir al cap quan
preparem un casament
Després del "sí, vull", comencen a
sorgir totes les preguntes: quan em
caso?, on?, com?... És quan comences
a donar-hi voltes que t'adones realment de tot allò en què has de pensar
perquè el dia que probablement portaves temps esperant sigui un record
inoblidable per a tots.
Si no ets una persona organitzada,
et recomanem que el primer que busquis sigui un wedding planner. No es
tracta només d'un suport, sinó que
també serà una gran font d'idees. Si
prefereixes fer-ho tot tu, hauries de
tenir com a mínim un any de marge per planiﬁcar. Comença a fer una
llista del que desitges que hi hagi en
el teu casament. El millor és que comencis per un punt i, ﬁns que no el
tanquis, no comencis el següent. Tenir
moltes ﬁnestres obertes pot causar en
vendaval. Com a ordre de prioritats,
et proposem reservar primer el lloc
(també el jutjat o església), el fotògraf i el vestit. Quan ja tinguis data, ja
pots començar a avisar els convidats
perquè es reservin el dia. Després,
toca escollir el càtering si no ve inclòs
amb el lloc i fer proves de maquillatge
i perruqueria. L'últim pas, poden ser
la decoració i les aliances, ja que no
requereixen tant de temps.
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Tot a punt per a la
boda dels teus somnis
Aquest cap de setmana se celebra la
primera edició del Bridal Market Mataró,
una nova aposta per al sector nupcial i
de celebracions a la ciutat, amb moltes
novetats respecte del seu antecessor, el
Saló Boda. Organitzat per NEM (Negoci
Empresa Mataró), l'esdeveniment aterra
amb un nou format, noves dates, nova
localització i noves activitats.

El Bridal Market Mataró celebra la seva primera edició els dies 12 i 13 d'octubre a Can Marfà, al centre de
la ciutat. En aquest escenari de luxe, on es barregen
l'arquitectura antiga d'una fàbrica i la modernitat de
la seva remodelació, hi haurà dos espais diferenciats:
l'interior i l'exterior.
De les experiències a l'aire lliure destaquen una
masterclass de swing (el dissabte a les 12 i a les 18 h
i el diumenge a les 12 h), i el plat fort del cap de setmana: la desfilada. Aquesta activitat estarà ubicada
en un espai exclusiu on hi haurà una passarel·la de
40 metres de llargada i, al seu voltant, una sola filera de cadires amb molt bona visibilitat (gràcies a la
seva llargada). L'aforament aproximat de l'acte és de
250 persones i començarà el dissabte a les 20 h. A la
passarel·la hi desfilaran diferents marques de moda
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de nuvis i també de celebració.
A la zona interior, la planta baixa del museu estarà
destinada als expositors, on tindran cabuda més de
50 espais de diferents mides. Tots ells seguiran una
decoració boho-chic (estil bohemi hippy, però amb
un toc de glamour), la qual s'ha escollit com a línia
d'estil del market. Els expositors seran de temàtiques
molt diferents: vestits, complements, moda infantil,
hotels, restaurants, perruqueria i estètica, lloguers de
cotxes, fotograﬁa i vídeo, agències de viatge, música...
Tot el necessari per organitzar una boda de somni.
L'altre protagonista a l'interior de l'ediﬁci serà el
showroom, el qual estarà ubicat a la planta 1 del museu. L'entrada al Bridal Market Mataró inclou l'accés
a les experiències que s'hi ofereixen: Bridal&Ocassion
make-up i Bridal&Ocassion wear.
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Viu tota una experiència
Un dels punts forts del market és la voluntat d'anar més
enllà de ser un espai on els assistents trobin els millors
proveïdors per al seu casament o qualsevol altre esdeveniment. Així, l'organització aposta pel dinamisme i
la proximitat entre l'expositor i el client, transformant
una simple visita en tota una experiència.
Dins d'aquesta proposta hi tenen cabuda els foodtrucks
i la barra d'Estrella Damm, la música en directe i el sorteig d'un val regal per valor aproximat de 1.000 euros
per gastar en qualsevol de les empreses expositores (en
una o més d'una).
Al mateix temps, l'esdeveniment segueix l'afany de
NEM de dinamitzar el comerç de la ciutat, donant-li
visibilitat i obrint-lo a la resta de visitants forans que
s'apropin a Mataró.
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Informació pràctica
El preu de l'entrada per a tot el cap de setmana
al Bridal Market Mataró és de 3,50 euros i es pot
comprar en línia (www.bridalmm.cat/entrades) o
a la taquilla. La ubicació és ideal per arribar-hi a
peu, però per a aquells que necessitin arribar-hi en
cotxe, l'organització ofereix un abonament d'aparcament amb el 50% de descompte en el pàrquing
Saba Casc Antic (Camí Ral de la Mercè, 254).
L'objectiu de l'organització és que s'apropin a Mataró visitants de diferents poblacions del Maresme,
però també de la Selva, el Gironès, el Vallès Oriental
i el Barcelonès Nord. En aquest àmbit d'influència,
calculen que el mercat de clients potencials és de
més de 500.000 persones.
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Tothom a taula!
El càtering és un punt molt imporant
en qualsevol celebració i cal que el
tractem com a tal. No només haurem
de decidir quin menjar volem oferir
als convidats, sinó també en quin
format. A més, és també fonamental
tenir en compte la presentació de la
taula i l'espai que ocupa el banquet
En primer lloc, caldrà decidir quin tipus d'àpat
volem oferir: menú entaulats, tipus bufet o de còctel. En aquest sentit, podem inclús combinar-ne un
parell: primer còctel i després menú tancat asseguts.
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Si penses en aquesta opció, algunes idees per al càtering poden ser llimonada, tàrtars i altres tapes fresques
a l'estiu, o caldos, cremes i algun showcooking amb tapes calentes a l'hivern. Amb el plat principal, procura
equilibrar la carn i el peix, o ﬁns i tot pots llançar-te a
fer una enquesta prèvia entre els convidats.
Per a les postres, pots optar per un pastís tradicional
o sorprendre els més llaminers amb creacions originals.

Una decoració de conte
Per a ambientar la sala o el jardí on es faci l'àpat, els elements clau que hauràs de tenir en compte són les ﬂors,
als centres de taula i als diversos racons, la il·luminació
(si és interior, pots crear un cel estrellat amb petites
llumetes, per exemple), la distribució de les taules i els
detalls per als convidats més propers.

Pensa en tot
Avui dia, és molt
probable que algun
dels nostres convidats pugui tenir algun
tipus d'intolerància o
al·lèrgia (com ara al
gluten o la lactosa)
o necessiti un menú
especial (vegetarià o
vegà, per exemple).
És important que a
l'hora de decidir el
càtering tinguem clar
els assistents per preveure plats alternatius, com són també
els menús infantils.
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