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Casar-se està de moda
Els matrimonis civils es van mantindre a l’alça durant el 2017
Terres de l’Ebre Clàudia Ruiz

Casar-se està de moda? Esta és
una de les preguntes que més s'ha
fet en els darrers anys i els números i
les dades poden tenir la solució. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) durant el 2017 s'han
registrat fins a 28.594 matrimonis.
Una dada relativament més baixa
respecte de l'any anterior, quan se'n
van registrar 29.355. Tot i això cal tenir en compte que en els darrers 4
anys la xifra mitjana es va situar en
els 26.000 matrimonis. Per tant, es
pot considerar que la xifra, de moment, es manté a l'alça.
En el conjunt de les Terres de l'Ebre,
el nombre de matrimonis durant l'any
passat es va situar en els 642, una
dada que si ha crescut respecte dels
darrers anys, tenint en compte que el
2016 se'n van registrar uns 600. El
Baix Ebre lidera quant a nombre de
matrimonis a les comarques ebrenques el 2017, amb un total de 281,
nombre que també ha augmentat segons dades anteriors, seguit del
Montsià amb 264. La comarca que
ha acabat registrant una davallada
respecte del 2016 ha estat la Ribera
d'Ebre, amb 18 matrimonis menys.
Com a dada curiosa, les persones
que es casen a l'Ebre ho fan amb
edats més joves respecte al conjunt
de Catalunya. Mentre que la mitjana

en els homes ebrencs és de 35,84
en les dones és de 34,14 anys. En
canvi, a Alt Pirineu i Aran les persones que es casen ho fan en una edat
més avançada respecte a la resta de
la població. En aquest cas l'edat dels
homes se situa en 39,35 anys i les
dones en 36,76 anys.
El que sí que es pot afirmar que
s'ha posat de moda és casar-se pel civil. Segons les dades de la mateixa
font, del 2012 que se'n van realitzar
unes 21.774 s'han passat al 2017 a

25.072. Una dada que contrasta amb
els casaments de religió catòlica, que
ha experimentat una davallada de
5.360 a 3.278, entre el mateix període esmentat. El que sí s'ha mantingut és el nombre de casaments a través d'altres religions, que es va registrat unes 224 el 2012 a 244 l'any
2017.
Cal destacar també el nombre de
matrimonis entre persones del mateix sexe, que han passat de les 702
el 2013 a 1.088 durant l'any passat.

Una tendència totalment a la inversa
en el cas de matrimonis entre persones de diferent sexe, que han passat
de les 28.396 del 2016 a les 27.506
l'any següent. D'altra banda també ha
crescut lleugerament les persones
que han decidit tornar-se a casar després d'un divorci, més entre les dones
que no pas els homes, mentre que en
el cas contrari, les primeres noces
han patit un lleuger descens entre els
homes; en canvi, entre les dones, en
un període de 5 anys, ha crescut.

Però, en quins mesos està més de
moda casar-se en este cas? Evidentment el bon temps és un dels factors
claus per a celebrar este tipus d'esdeveniments. Així, el mes que es girà
més feina en els sectors relacionats
en noces és el juliol, seguit del setembre i el juny respectivament. Però si
estàs pensant a casar-te i no vols patir per coincidir en altres noces o que
ja estiga tot reservat, el teu mes serà
el gener. Caldrà, però, buscar maneres per a combatre el fred. ■
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EL BANQUET

El banquet: en un restaurant
un servei d’àpats?
Terres de l’Ebre C. Ruiz

Una part molt important d’una
boda és el menjar. Ja sigui dinar o
sopar, este ocupa gran part de l’esdeveniment i el menú serà recordat
per tots els convidats. Apostar per
un restaurant és el més tradicional,
però també es pot buscar un servei
d’àpats que permeta celebrar-ho
allà on es desitge. Però, quin cal escollir?

Tot dependrà del tipus d’esdeveniment que es tinga en ment, però
també amb quin tipus de convidats
es comptarà. Este nombre serà força determinant per a descartar
possibles llocs, ja que no tots
comptaran amb l’aforament desitjat. Però també caldrà tenir en
compte la mitja d’edat dels convidats. Per exemple, si la mitjana d’edat és força elevada se sentiran
més còmodes amb un servei tradi-

cional, en canvi, si la mitjana és juvenil l’espai podrà ser més alternatiu i un servei d’àpats seria una de
les opcions més còmodes per als
nuvis. Tot i que això també dependrà de l’esperit juvenil, o no, dels
convidats.
En este sector també caldrà tenir
en compte que tinguen un menú
que s’adapten a les exigències dels
comensals. Cada cop són més freqüents les persones amb al·lèrgies

alimentàries, intolerància a certs
productes, amb celiaquia, amb diabetis... Però també persones que
opten per un menú vegetarià en el
seu dia a dia, i que, tot i ser una data assenyalada, no podran saltar-la.
Per tant, caldrà que tant el restaurant o el servei d’àpats que s’esculla puga donar respostes adequades en este sentit i que complisca
correctament la normativa. Siga
quina siga la proposta, una degustació podrà traure’n tots els dubtes.
Sobretot no ens podem oblidar
dels més petits, si estan també convidats. Una recomanació és que el plat
siga saludable però al mateix temps
que cride l’atenció als infants. Un disseny específic per a la mainada serà
la clau.
En el cas del càtering, també
s’haurà de plantejar altres elements
més enllà del mateix menú: com serà la decoració, la rebosteria o, per
què no... unes foodtrucks podran donar un toc original a l’esdeveniment.
Este tipus de vehicles ens ajudaran,
o bé per a donar la benvinguda o bé,
per a les postres. En alguns casos ja
les han començat a utilitzar com a
alternativa al banquet tradicional si
se celebra a l’exterior. Alguns serveis
oferixen este tipus de complements
que donaran una visió diferent per a
este dia especial. Tot serà trobar
aquell que més s’adeqüe a les ex-

pectatives dels nuvis i, evidentment,
del pressupost.
EL PASTÍS Què seria d’una boda
sense el pastís dels nuvis? Este
també serà un dels elements que
no es poden deixar a l’atzar. De fet,
hi ha un gran ventall de possibilitats per a donar forma i decorar-lo.
Com ja hem pogut veure, tot dependrà de quin estil d’esdeveniment
volem i adequar el pastís perquè siga el més idoni. Com passa amb el
vestuari, la rebosteria també patix
les modes. Ja hem passat pels pastissos de fondant, després les drip
cakes - les seves cobertes cauen
en fines línies pel lateral del pastís però cal descobrir quines són les
noves tendències per a no perdre’n
cap detall.
El que ara serà tendència és els
naked cakes, és a dir, un pastís nu.
Vol imitar també les noves celebracions amb un estil més senzill i al
natural. Com el seu nom indica,
són pastissos sense cobertura i
que deixen destapat el seu interior.
Permeten veure així de que està
fet, els seus colors i textures. La
seua decoració serà petita però al
mateix temps vistosa, com per
exemple flors o fruites. La forma
també serà subjectiva, ja que n’existixen de rodones o bé també
quadrades, una moda que torna. ■
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MODA

Noves tendències en vestits de núvia
Terres de l’Ebre C.R

Si encara no tens clar quin vestit
triar per un dels dies més especials,
t'ajudem a identificar el que serà
tendència este nou any 2019. Són
moltes les varietats que es presenten, però cada una aporta un estil
diferent. Si vols destacar estos seran els que més es portaran:
AMB PLOMES Este element serà un dels que més es veurà com a
complement de molts vestits o bé
el gran protagonista. El podrem trobar a la part superior i inferior de la
màniga, a tota la faldilla o bé a la
part inferior d'esta.
DOS PECES O CROP TOP El vestit tradicional també s'ha vist dividit
en dos. Faldilla i top, bruses, amb capa... Un estil ben buscat per a donar
un toc romàntic i al mateix temps,
bohemi. Un tipus de vestit que també cerca la varietat, amb mànigues o
sense, amb el top curt o llarg, amb

faldilla entallada o àmplia.
POSA’T SERRELLS Serà un dels
detalls destacats també este any
que aportaran un estil amb glamur
però al mateix temps atrevit, amb un
aire vintage de principis del segle XX.

NUDE Estem acostumats a veure
la núvia de blanc, dintre de les
seues varietats. Però un dels colors
que entra amb força és el node. El
color el trobarem en tot el vestit o
d'altres, no tan atrevides, només en
alguns detalls.

TRANSPARÈNCIES Les transparències són un dels elements que
trobarem més combinats als vestits:
en escots, esquenes, braços o només l'imprescindible, tot per a destacar parts del cos que més li agrade a la núvia.■
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DECORACIÓ

La fusta o el marbre, elements que
renaixeran en la decoració d'interiors

Terres de l’Ebre C.R.A

Espais oberts, fibres vegetals,
fusta, joc de textures… estes seran
algunes de les tendències que podrem tenir en compte a l’hora de
decorar la primera casa o pis, però
també per a aquelles persones
que vulguen renovar la decoració

del seu habitatge. Elements que
veurem en els nous catàlegs de
mobles i decoració. D’una banda,
els espais oberts que permeten
l’entrada de la llum a les estances
serà clau, ja que podran emfatitzar-se a través dels colors blancs
de les parets o també amb colors
clars dels elements decoratius

acompanyats amb dissenys senzills i rústics que donaran una visió
més elegant i minimalista de l’espai. Tot i això, el contrast de color
també serà una de les opcions
més vistes de la temporada, sobretot els clàssics i temporals fàcils de combinar.
Amb tot, la nova tendència s’en-

cara també en la mescla de textures, des de llana a cotó o pell. Fins i
tot esta combinació ja s’està duent
a terme al terra de les estances, al
terra, per a aconseguir una visió i
efecte òptic més innovador. El que
també es combinarà seran elements antics o vintage amb elements moderns, però sempre en

una certa harmonia i lògica.
La fusta continuarà sent un element de moda per al pròxim any,
tot i que s’encaminarà a les tonalitats més fosques de les quals estem habituats i farà que el moble
siga un dels elements més destacats de l’espai. De fet seran els materials naturals els que marcaran
tendència, des de la pedra, fibres
naturals o cotó. Així com també la
natura tindrà un paper destacat,
les plantes seran un gran aliat de la
nova decoració.
Un dels elements destacats que
sembla que tornarà a estar de moda serà el marbre, especialment a
les zones com cuines i banys amb
colors i combinacions més innovadors. El mateix passarà amb el terratzo que arriba amb aires nous de
pedres i pigments amb colors més
vius i alegres.
Finalment, el metall també marcarà la decoració. El bronze serà el
protagonista, ja que aportarà un
toc sofisticat a l’habitació, així com
lleugeresa, a través d’acabats de
mobles, suports o elements de la
decoració: des de les potes d’una
taula fins a un mirall. ■

LES DECLARACIONS

Els ‘Hoop bouquets’, la nova
tendència entre els rams de núvies

El ram de núvia tal com el coneixem podria passar a un segon pla. I
és que ha arribat la nova tendència,
el hoop bouquets o també el podem traduir com a ram circular. Un
ram per a sorprendre tots els convidats amb una idea ben innovadora
quant a la seua forma, lluny del típic
ram de flors. Es tracta d’una corona
de flors que permetrà jugar entre
les diferents varietats que permet
crear: des del tipus de flors, colors,
però també textures. La base, per
tant, haurà de ser un cèrcol, o bé de
metall o bé de fusta.

La seua forma de cercle recorda
els elements més romàntics, lligat
al concepte d’”etern”. Però també
permet afegir-hi detalls més personals i que de segur no deixaran ningú indiferent. La seua forma també
permet més comoditat i alliberament per part de la núvia, ja que és
més fàcil de portar i sostenir. I en
cas de necessitar les mans lliures,
també permet introduir el braç i
portar-lo com una bossa. Un complement perfecte, sobretot per a
aquells esdeveniments on les flors
seran les protagonistes. ■

,
L EBRE , DIVENDRES 14 DE DESEMBRE DEL 2018

ESPECIAL NUVIS 2018

TENDÈNCIES EN VIATGES

El viatge que sempre havíeu somiat

Argentina és la barreja perfecta de cultura i paisatge (a la imatge de l’esquerra carrers de Buenos Aires). A Sri Lanka (a la dreta) podreu trobar història i naturalesa.
Terres de l’Ebre Redacció

A les parelles de nuvis no només
els agraden les destinacions boniques, sinó que el viatge es transforme en tota una experiència. Però cada parella és diferent i per tant hi ha
molts tipus de viatges i destinacions.
Per això és important escollir el viatge d'acord amb els vostres gustos.
Siga com siga el vostre viatge, aquí
teniu algunes de les tendències en

viatges de nuvis per al 2019, siguen
exòtiques, llunyanes o diferents...
ARGENTINA Argentina és una de
les destinacions que més agrada
amb paisatges, menjar, cultura, música... Amb 15 dies de viatge podeu
conèixer paisatges com la Gorja del
Diable i les Cascades de l’Iguaçú envoltades de vegetació. Visitar la ciutat de Buenos Aires i recórrer la plaça
de Mayo, la casa Rosada, caminar

pels seus carrers. També podeu visitar les glaceres de Calafe i el parc nacional de la Terra de Foc.
JAPÓ I BALI Són originals i diferents. Si us agrada l'aventura i us
agrada la història, al Japó i Bali trobareu els llocs perfectes. Allí trobareu
ciutats com Kyoto, Tòquio, Nara, Nagoya, Takayama, Shirakawago...
Els temples són també un dels
atractius d’este viatge (el Temple To-

daiji, on hi ha la figura de Buda a Nara; el temple de Tòquio, o el famós
Temple Asakusa...) La naturalesa del
país amb el parc dels cérvols sagrats
a Nara, Shirakawago o el llac Ashi al
Parc Nacional Haone. Contemplar el
mont Fuji i viatjar amb el tren bala.
Per a acabar gaudint de les platges
de Bali.
KENYA I CHALE ISLAND Kenya és
contacte amb la naturalesa pura,
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amb postes de sol impressionats a la
Sabana i conèixer com viuen les tribus. Masai Mara és el parc natural
perfecte per a fer-ho. On podeu conèixer animals com el lleó, lleopards,
l'elefant africà, etc. També aproparvos a la tribu dels Masai.
Podeu finalitzar el viatge relaxantvos a les platges de Chale Island.
MYANMAR (BIRMÀNIA) I MALDIVES Myanma no és una destinació
tan coneguda, però està de moda: és
exòtica, llunyana i molt bonica. Amb
temples i llocs tan impressionants
com les pagodes de Bagan, el llac Inle o l'illa Paraíso. També podeu visitar
el riu Ayeyarwadi i l'antiga capital de
Birmània, Bagan. I podeu finalitzar
relaxant-vos a les Maldives amb les
seues aigües cristal·lines...
SRI LANKA I MALDIVES Per als
qui els agrade el sol, esta és la destinació perfecta. A més podeu fer
snorkel i contemplar els seus paisatges aquàtics.
Sri Lanka és una barreja perfecta
de cultura, naturalesa i relax. Amb
llocs arqueològics molt importants
com la fortalesa de la Roca del Lleó a
Sigiriya i visitar Gal Vihara on trobareu els tres immensos Budes esculpits en una paret de roca. ■

