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Joan Alba, director d’operacions Barcelona as you like

“Volem ensenyar el
nostre país d’una
manera diferent”

Per quès us voleu donar a conèixer
durant el Sant Cugat Actiu?
Perquè som una empresa de Sant
Cugat i hem posat en marxa un producte especial que ningú més té:
experiències en cotxes Morgan per
a tots tipus d’esdeveniments per a
empreses o particulars.

Àlex Ros, gerent dels restaurants Xarlot, Matilda i Gilda

Té sortida aquest tipus de
producte a Sant Cugat?
Força! Ara treballem sobretot al mercat català i nacional, però volem
expandir l’activitat al turisme internacional. Organitzem rutes slow drive, regals d’aniversari per a amants
del motor, casaments... Moltes rutes
que fem comencen i acaben a Sant
Cugat, així que aprofitem per generar nou turisme i clients als restaurants locals.
Oferiu més que una experiència
de conducció, oi?
Sí, a banda de conduir el Morgan
posem un guia i organitzem activitats paral.leles com rutes temàtiques, viatges amb globus i sobretot parades gastronòmiques. Volem
ensenyar el nostre país d’una manera diferent! //

“La nostra experiència i
la cuina ens diferencien”
És el segon cop que participen en
la Mostra. Quin és l’interès?
Principalment per màrqueting. En una
fira com aquesta s’hi ha d’estar. Per
una banda, fem visibles els nostres
restaurants i, per l’altra, els donem a
conèixer a la gent que encara no ens
ha visitat mai.

Laura Maynadé, pintora-il·lustradora d’Art Sant Cugat

“El nostre objectiu
és ensenyar l’ofici
de pintor”

És la vostra primera experiència al Sant Cugat Actiu. Què n’espereu?
Volem explicar a la ciutat el nostre
mètode d’ensenyament de l’art. Ja
ho fem a Barcelona al nostre centre, que té més de vint anys d’experiència i estarem a Sant Cugat a partir

del mes de setembre al carrer d’Orient, 78.
Quin és aquest mètode
d’ensenyament?
La base està en el dibuix i l’observació del natural. Un cop après l’ofici
s’aplica a totes les tècniques artístiques, oli, pastel, etc. També introduirem nous cursos a Sant Cugat com
escultura, fotografia o pintura a l’aire lliure, volem convertir-nos en part
del paisatge urbà de la ciutat!

Xarlot, Matilda i Gilda comparteixen espai?
Tenim dues carpes on servirem 3 plats
que ja oferim al Matilda i al Xarlot. De
primer proposem una crep de bacallà amb gambes i alls tendres i salsa de
marisc i de segon, un pinxo de botifarra amb salsa de bolets i patates cruixents. De postres hi ha un capritx que
combina pa de pessic i gelat de torró
amb un secret de rom.
M’agafen ganes de tastar-ho!
Aquest és l’objectiu! El Sant Cugat
Actiu no és per fer negoci, és per guanyar imatge.

Com veu el sector de la restauració
a Sant Cugat?
Saturat! Ara mateix la meva percepció és que hi ha massa oferta. Molta gent pensa que en temps de crisi es
pot muntar un restaurant però no són
conscients que cal una experiència i hi
ha uns costos ocults que massa sovint
es desconeixen. Jo crec que l’Ajuntament hauria de limitar les llicències.
Què diferencia als seus restaurants en aquest context competitiu?
Oferim una cuina tradicional que està
enfocada als negocis i les empreses
entre setmana i a les famílies els cap
de setmana. Amés, ho fem amb un
preu correcte tenint en compte el que
servim. Un altre fet diferencial és l’experiència en el sector. Portem molts
anys dedicant-nos a la restauració i
aquesta bagatge es nota. Com deia
abans, hi ha molt intrusisme però es
pot combatre amb professionalitat. //

On se’l podrà trobar
a la Mostra?
Serem al Carrer del Còmic.
Ens interessa molt que es puguin
aplicar els coneixements de dibuix
i pintura als camps professionals
actuals com el maquillatge corporal, el cinema, etc. Ens va semblar un
lloc ideal per presentar-nos. //

Plana de l’Hospital, 7
Sant Cugat
93 590 05 06
www.restaurantmatilda.com

Av. de les Corts Catalanes, 7
SC Trade Center - Sant Cugat
93 590 62 62
www.xarlot.com

Av. Torreblanca, 57
ESADE Creapolis - Sant Cugat
93 544 25 99
www.restaurantgilda.com

