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Capítol 03 «Especial de Nadal»:
“Un Nadal al Gasthof Bären envoltats de neu i de llums
de colors”
Experiències Viatgeres 2x03

Desembre 19

(MUNTATGE) CONTROL: F/in SINTONIA uns segons a PP i passa
a 2P

Entradeta:
BERNAT: Que ràpid passa el temps, veritat? Mireu que ho he intentat,
però m’ha resultat impossible mirar de posar el temps en pausa a veure
si d’aquesta manera, podia gaudir més intensament de l’estiu.
S’acosta el Nadal. Som a tres dies de celebrar La Nit de Nadal i a quatre
de l’esperat dia de Nadal.
No tenim els carrers plens de neu i fa temps que no neva per les festes
de Nadal. Hauria de nevar? Tenim veritablement el país preparat per
acceptar una nevada? Suposo que tot depèn de les conseqüències de
la nevada.
Hem vist a diferents pel·lícules que sempre neva per Nadal. També
convindria tenir en compte les condicions meteorològiques d’un i altre
país. Tot i així, sóc dels que penso que si nevés les festes esdevindrien
més bucòliques. És per Nadal que hauria de nevar, poc, sense provocar
grans col·lapses però sí el suficient com per permetre fer cagar el tió
mentre els carrers, a part d’il·luminats, són emblanquinats i alhora fan
possible dibuixar somriures als més petits. Mentre abrigats amb un jersei
de llana apropen als avis un pal perquè els ajudin a fer cagar el tió.
Desconeixem si s’ha creat el hastag: “m’agrada el Nadal” però en som
partidaris. Esperem que aquest any els carrers engalanats aportin llum a
l’horitzó. Llums de tots els colors possibles: groga, taronja, verda, blava,
vermella i blanca. Unes llums que tal i com escrivia el poeta Miquel Martí
i Pol a Et deixo un pont de mar blava: obro cometes “pells i vides
diferents”. Tanco cometes. Els que ens escolteu ja sabeu que a podcast
Experiències Viatgeres ens encanta obrir i tancar cometes.
Segurament haureu escoltat alguna vegada a la vida, la dita: “per
Nadal cada ovella al seu corral”.
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Més enllà de la dita m’agradaria obrir un petit parèntesis sent conscient
que amb el pas dels anys un descobreix que en aquesta vida és
impossible caure bé a tothom i facis el que facis hi haurà qui t’estimarà i
facis el que facis hi haurà qui t’odiarà.
Per tant, d’una banda, serà possible intercanviar energies positives i, de
l’altra, també existirà qui serà impossible convèncer de cap de les
maneres.
Seria interessant procurar fer sentir bé, enlloc d’excloure, i aconseguir
que la societat empatitzés no només per aquests dies tan assenyalats.
Tinc la sensació que la societat durant les Festes es col·loca una espècie
de màscara invisible amb somriure permanent dibuixat i desitja unes
molt Bones Festes, a tort i a dret. Hi hagi empatia o no. És el savoir faire,
podríeu pensar, el políticament correcte.
Ara bé, em plantejo una pregunta: realment val la pena desitjar unes
Bones Festes a qui mai ens diu un bon dia, un bona tarda o un bona nit, i
sempre actua fent veure que no ens veu?
Som conscients que és una pregunta retòrica. Però també som dels que
sabem que la vida és bonica i a vegades complicada.
Som dels que no oblidarem mai que estem fets d’històries, de moments i
d’experiències. I en aquests moments pensem com pensem, opinem el
que opinem, volem donar-vos la benvinguda a bord.

CONTROL: F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
BERNAT: Benvinguts al primer programa especial de la segona
temporada del podcast Experiències Viatgeres. Aquest mes de
desembre us hem preparat un capítol molt especial.
Per gravar-lo ens hem desplaçat al Gasthof Bären de Grindelwald. És per
això que l’hem volgut titular “Una nit al Gasthof Bären envoltats de neu i
de llums de colors”.
Abrigueu-vos amb bufanda, gorro i guants, o bé, enceneu la llar de foc
que recorrerem diversos mercats de Nadal i, normalment, en aquesta
època de l’any hi acostuma a fer fred.
En el programa d’avui, voltarem diferents mercats de Nadal europeus i
us recomanarem diverses pel·lícules de Nadal per tal que podeu gaudir
de l’esperit nadalenc amb família i amb aquelles persones que us
estimeu. No ens oblidarem de tastar el Glühwein i de gaudir d’una bona
selecció de nadales.
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CONTROL: F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
SANDRA: Recordeu que ens podeu trobar a les següents xarxes socials:
Al Twitter: @EViatgeres
Al Facebook: www.facebook.com/experienciesviatgeres
A l’Instagram: www.instagram.com/expviatgeres
I al Youtube i al Google plus: Experiències Viatgeres
Si us ve de gust escoltar-nos. És molt fàcil, sempre hi quan disposeu de
connexió a internet al pc, a la tablet, a l’iphone, o bé, a l’android.
D’aquesta manera, sempre que ho vulgueu ens podreu tornar a
escoltar.
També voldríem recordar-vos que a partir d’ara el podcast s’emetrà el
segon divendres de cada mes a les set del vespre!
Tan sols cal que cliqueu: www.experienciesviatgeres.cat. A la web, hi
trobareu tota la informació relativa al podcast.

CONTROL: F/in SINTONIA uns segons i resol.

Parlament “Hotel Aspen”:
L’hotel està situat en un meravellós enclavament sobre Grindelwald. El
llegendari descens de la Kleine Scheidegg passa tot just davant de la
terrassa d'aquest hotel de quatre estrelles.
L’edifici és tot un xalet modern i acollidor que aposta per un turisme de
slow travel, de muntanya i cultural.
L’hotel el dirigeix personalment la família Grossniklaus. Compta amb
unes magnífiques vistes i un restaurant rústic i alpí, un bar i un lounge. Les
habitacions tenen diferents mides i l’establiment gaudeix de diverses
suites de més de 130 m2.

Parlament “Descripció de l’hotel”:
L'hotel és tota una descoberta. Gaudeix d’una terrassa-panorama
fantàstica. Des del pàrquing es pot accedir a un ventall molt ampli de
rutes de senderisme, tot just al costat del Doorstep.
L’interior de l’establiment és típicament suís, gràcies a la gran quantita
de detalls que té al seu interior. A l'any 2012, l’hotel es renovava
completament i s’afegien uns annexos a diverses suites i una àrea de
wellness i l’exterior Whirlpool.
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Tots aquests detalls combinen a la perfecció entre la tradició i la
modernitat.
Des d'aquí es pot accedir directament al llegendari «Kleine Scheidegg/
Männlichen downhill», una pista d’esquí extraordinària a aquesta època
de l’any. Quan fa sol és tot una terrassa que mira al sol en ple hivern. Un
detall, a l’hora de sopar, es poden observar els cims nevats. Els dies de
primavera es comencen a sentir les esquelles de les vaques amb el
primer raig de llum del dia.

Parlament “Hotel Típicament Suís”:
L'hotel xalet, completament renovat el 2012, és una autèntica joia amb
la seva terrassa assolellada singular. Assenyala directament a la
baixada a la vall, mirant a Grindelwald Grund, i sovint es veuen passar
excursionistes just al costat de l’hotel.
M’agradaria destacar la porta de fusta de l’hotel i els detalls típicament
suïssos del seu interior.
La cuina de l’establiment serveix tota mena de plats i de productes de
la regió del Berner Oberland. Us puc prometre que són exquisits.
Un altre detall, que importants que són oi, la família dels propietaris és
jove i confia en el típic estil hoteler suís en un ambient totalment
acollidor.

(MUNTATGE) Encadenat amb MÚSICA “...”

Parlament I “Viena”:
BERNAT: La capital austríaca s’il·lumina a partir de mitjans de novembre
fins ben entrat l’any nou. Les llums de colors engalanen els carrers i els
mercats ambulants de Nadal. Les aromes d’ametlles garrapinyades i del
Glühwein, el vi calent amb espècies tradicional d’aquesta època de
l’any, ens recorda la màgia del Nadal. També ens és possible perquè els
arbres del Rathauspark, el parc que hi ha just enfront de l'Ajuntament, es
decoren tot formant un mar de llums de colors. El parc ofereix un
carrusel, un tren de rens i unes magnífiques instal·lacions lluminoses que
creen tot un parc temàtic de contes de Nadal pels més petits.
SANDRA: Al mercat de la Rathausplatz, que és la plaça de l’ajuntament,
hi trobem tota mena de regals de Nadal. Com per exemple,
decoracions per adornar l’arbre de nadal, productes artesanals i
d’altres de gastronòmics per escalfar-nos de l’ambient fred que ens
acompanya amunt i avall per les botiguetes del mercat.
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BERNAT: A l’altstadt, el casc antic de la ciutat, tots els carrers estan
degudament decorats i envolten la capital del país d’una aura espiritual
d’aquesta època de l'any.
El somni del Nadal vienès podria ser l'arbre de Nadal, el Herzerlbaum, tot
un atractiu pels enamorats que visiten Viena durant les festes.
No gaire lluny d'aquí trobem la Maria-Theresien-Platz. Durant l'Advent,
s’hi pot trobar prop de 70 paradetes d’artesania tradicional i original
d’Àustria. Diferents cors de gospel i grups de música hi amenitzaran els
vespres de Nadal. Un al·licient més per fruir de l’atmosfera típica
d’aquestes dates tan assenyalades.
SANDRA: A la plaça Freyung s’hi pot visitar un altre mercat ambulant des
de 1772. És ideal per trobar-hi articles d'artesania, com decoracions de
cristall, de ceràmica i pessebres tradicionals.
Unes passes més enllà passegem pel mercat d'Advent Am Hof, ideal per
delectar-se amb les nadales més tradicionals i els cants corals. Sens
dubte la millor banda sonora per passejar amunt i avall pels mercats de
nadal vienesos.
Davant del Palau de Schönbrunn, l’antiga residència dels Habsburg, ens
recreem amb la vista, les emocions, l’ànim, els sons i el romanticisme per
fer una volta pel mercat més màgic de la capital austríaca. Ens
impressiona per l’ambientació barroca del Palau.
BERNAT: L’entorn disposa d’un parc impressionant que permet englobar
aquest mercat afable on fotografiem, gaudim del plaer de viatjar a poc
a poc per complaure’ns de l’aura del moment i tastem els diferents
plaers culinaris nadalencs vienesos.
El mercat de Schönbrunn ofereix productes artesanals tradicionals,
decoracions nadalenques rústiques elaborades manualment, concerts
nadalencs i un programa infantil ampli que fins i tot inclou un taller de
Nadal. Es pot visitar amb tranquil·litat des del 24 de novembre fins al 6
de gener.
Els idíl·lics carrerons d'estil biedermeier, propers a la Karlsplatz, trobem el
mercat de Nadal d’Spittelberg on trobem nombroses paradetes de
fusta que venen tot tipus de productes artesans.
SANDRA: El mercat de la plaça Michaelerplatz el trobem del tot imperial.
Està situat enfront del Palau Imperial. Les paradetes són cabanyes
blanques on hi localitzem productes gastronòmics austríacs, dolços i
salats, com per exemple, les Lebkuchen, unes galetes de massapà, fruits
secs, mel, farina, sucre, ous, anís, gingebre, cardamom, coriandre, nou
moscada, pimentó i canyella.
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Diferents embotits i formatges, el Glühwein i vi de productors locals.
Sense cap mena de dubte un grapat de productes que fan la boca
aigua a tots els assistents. També, s’hi poden trobar figures d’estany
fetes a mà.
A la plaça Stephansplatz topem amb un altre mercat nadalenc on
convergeixen la reflexió i la tradició. 40 paradetes situades al voltant de
la Catedral de Sant Stephan ofereixen una àmplia gama de productes
austríacs d'alta qualitat relacionats amb el Nadal.

(MUNTATGE) MÚSICA a 1P uns segons i F/out

Parlament II “Entre Viena i Salzburg”:
SANDRA: D’una banda un dels avantatges que té viatjar amb tren és
que et permet badar. De l’altra és que és possible gaudir del fet de
viatjar a poc a poc. D’aquesta manera no et perdràs cap detall del que
es pot veure a l’altre costat de la finestra. I a més a més, en aquesta
època de l’any on podem observar com neva a ritme de vals vienès.
BERNAT: Els trens entre Viena i Salzburg triguen una mitjana de dues
hores i 30 minuts a realitzar el recorregut entre les dues ciutats. Cal tenir
en compte que surten pràcticament cada hora.
A tres-cents quilòmetres de Viena. Arribem una altra ciutat austríaca que
val molt la pena. Ens trobem a la regió de Salzkammergut, i més
concretament, a la seva capital. Suposo que ja sabeu de quina ciutat
parlem, oi? Com a segona pista us direm que d’aquí són típics uns
bombons que porten el nom d’un dels compositors més brillants de tots
els temps.
SANDRA: Som a Salzburg. Una ciutat que en aquesta època de l’any és
pletòrica, alegre i meravellosa. El seu mercat de nadal, el
Christkindlmarkt, ja s'organitzava al segle XV al voltant de la Catedral, als
peus de la fantàstica fortalesa de Hohensalzburg.
Durant aquests dies el programa cultural de la ciutat es complementa
amb una immensa varietat d'exposicions de pessebres i un bon grapat
d'esdeveniments. Convé destacar el concert Adventblasen, a càrrec
del grup Salzburger Turmbläser. El conjunt delecta amb els seus
instruments de vent tots les dijous i dissabtes, del 22 de novembre al 26
de desembre, a dos quarts de set del vespre a la Plaça de la
Residència.

CONTROL: F/in SEPARADOR EXPERIÈNCIES VIATGERES i resol.
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(MUNTATGE) F/in MÚSICA “...” completa fins a RS.
Parlament III “Alsàcia”:
BERNAT: Continuem a la regió d’Alsàcia. Arribem a una ciutat màgica
d'arrels germàniques. En l’ideari col·lectiu té una imatge de conte de
Nadal. Passejant pel casc antic observem que la ciutat es troba
flanquejada per canals i cases amb entramats de fusta. Una
escenografia perfecta per aquesta època de l’any. Percebem que la
vila és tot un teatre a l’aire lliure on a cada cantonada les llums de
nadal il·luminen una funció diferent. En una veiem com una nena
compra un brètzel en una paradeta de fusta. En una altra observem
com una parella d’enamorats es fa un selfie sota unes llums blanques
mentre comparteixen un vin chaud.
SANDRA: Arribem a l’església de Saint-Matthieu. És del segle XIII. La seva
arquitectura és imponent i acostuma a deixar fascinats tots els visitants.
Suposo que ja heu esbrinat a quina ciutat ens trobem.
A la ciutat de Colmar hi ha una quantitat important d’edificis gòtics,
esglésies, restaurants i botigues petites encantadores. És una de les joies
de la corona de la regió francesa. Convé ressaltar que a Alsàcia es
celebren un dels millors mercats de Nadal d’Europa.
BERNAT: A diversos carrers i places de Colmar, entre el 20 de novembre i
el 31 de desembre, gaudireu de paradetes gastronòmiques per poder
assaborir especialitats alsacianes. D’altres de complements, de roba i
d’artesania típica d’Alsàcia. És recomanable degustar la típica salsitxa
amb mostassa de Dijon mentre es passeja amunt i avall per un dels sis
mercats de Nadal que ofereix la ciutat. Es pot acompanyar tipus
entrepà, o bé amb patates, verdures o pasta. Un consell en el cas de
voler gaudir-la sense entrepà us recomanaria destinar un temps a trobar
un bîstrot alsacià. No us oblideu de delectar-la amb un got de vi calent.
En referència als sis mercats nadalencs de la localitat. Convé ressaltar
que es troben en diferents punts del casc antic de Colmar: a la Place
des Dominicains, a la Place Jeanne d’Arc, a la Place de l’Ancienne
Douane, al Koïfhus, a la Petite Venise i el Marché Gourmand a la Place
de la Cathédrale. En aquests mercats també s’organitzen diverses
activitats gratuïtes. No us oblideu l’abric, la gorra o el barret, ni la
bufanda ni els guants que fa molta fred.
SANDRA: Val la pena recordar que els restaurants cèntrics de Colmar no
són econòmics. Molts d’ells disposen de menús al voltant dels trenta
euros.
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Nosaltres som dels que ens agrada prendre cafès quan viatgem. A la
vila, afortunadament, podem trobar un bon grapat de cafeteries on
degustar un bon cafè o té.
Ens decantem pel Café Dussourd, a la Rue des Serrurier, en ple casc
antic de la ciutat. Degustem un cafè de vainilla, un cafè amb llet i una
«tartelette au citron». En trobareu de tots els gustos i els preus.
Si us és possible recomanaríem realitzar una ruta pels diferents mercats
de Nadal alsacians. Una bona opció és realitzar-la des d’Estrasburg, tal i
com hem fet. També existeix l’opció de volar fins a Basilea i, des de
l’aeroport de la ciutat suïssa, agafar un bus fins a Colmar.

CONTROL: F/in SEPARADOR EXPERIÈNCIES VIATGERES i RS
Parlament IV “Alsàcia”:
BERNAT: A uns vuit quilòmetres de Colmar s’hi troba Eguisheim. Si dèiem
que Colmar és un somni, Eguisheim també. Continuem gaudint
d’Alsàcia. Tot i que en aquestes dates hi fa molta fred i hi neva, no
podem deixar de visitar la vila. Al mercat de Nadal d’Eguisheim no hi ha
tantes paradetes, però són les justes per gaudir de l’ambient de conte
de Nadal. Cal tenir present que el poble tot l’any és fascinant.
SANDRA: Eguisheim és un poble petit i extraordinari. Tant és així, que ha
estat inclòs a la llista de “Les plus beaux villages de France”. És a dir “Els
pobles més bonics de França”. Es tracta d’una associació que el seu
objectiu és promoure els atractius turístics dels petits municipis rurals
francesos.
Els carrers de la vieille ville són circulars. Dit d’una altra manera, si agafeu
qualsevol carrer a l’esquerra acabareu sortint per la dreta.

(MUNTATGE) F/in MÚSICA “...” completa fins a RS.
Parlament V “Sol a casa”:
BERNAT: Sempre hem pensat que les llums de Nadal ens aporten una
empatia vers l’altre que pocs detalls són capaços d’igualar. En una
immensa quantitat de pel·lícules hem vist com el Nadal genera energies
positives, amor i pau.
Una d’aquestes pel·lícules que ens ve de gust veure per Nadal és “Sol a
casa”. És una pel·lícula americana de l’any 1990, escrita i produïda per
John Hughes i dirigida per Chris Columbus.
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La pel·lícula està protagonitzada per Macaulay Culkin com a Kevin
McCallister, un nen de vuit anys, que es queda sol a casa per Nadal.
SANDRA: La seva família se'n va de vacances a París i es deixen en Kevin
a casa. Us imagineu que una família marxi de vacances nadalenques i
es deixi un dels seus fills sol a casa perquè la nit anterior el varen castigar
a les golfes. Doncs així és.
En Kevin inicialment estar content d'estar sol a casa, però aviat ha
d'enfrontar-se a dos aspirants a lladres interpretats per Daniel Stern i Joe
Pesci.
La pel·lícula també compta amb Catherine O'Hara i John Heard com a
pares del Kevin.
BERNAT: Molts poden pensar que la pel·lícula no és res de l’altre món.
Una dada: des de l’any 2009 que “Sol a casa” s’ha convertit en la
comèdia més taquillera de tots els temps.
Veiem la pel·lícula i, de fons, observem com les llums de colors
engalanen tots els carrerons, les places i les façanes de les cases de
fusta fins arribar al Gästhof.

CONTROL: F/in TALL “Sol a casa” (10:00) fins RS.
(MUNTATGE) F/in MÚSICA “...” completa fins a RS.
Parlament VI “Escenaris nadalencs”:
SANDRA: L’entorn i el paisatge cosmopolita que ofereixen tantes ciutats
centreeuropees durant les festes de Nadal provoquen que tinguis la
sensació que els edificis et saluden afectuosament a banda i banda
dels carrers i de les avingudes.
BERNAT: Sempre hem pensat que les nòries et recorden, d’una banda,
que el temps encara pot passar a poc a poc i, de l’altra, que aquest
encara pot ser màgic i especial i més durant aquesta època de l’any.
Diuen que almenys una vegada a la vida hauríem de visitar una capital
europea per Nadal, o bé, fer una ruta per Alemanya, Alsàcia, Àustria o
Suïssa aquesta època de l’any. És veritat que hi acostuma a fer fred.
Però el fred no hauria de ser el motiu pel qual pensem que ja els
visitarem amb l’arribada del bon temps. Tots aquests mercats ja siguin a
Zuric, Munic, Estrasburg o Egisheim, tots, absolutament tots, ofereixen vi
calent per escalfar-nos del fred.
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Parlament VII “Nadal a Baviera”:
SANDRA: A la Marienzplatz, de Munic es celebra el mercat de Nadal
més famós de la ciutat. Tot va començar l’any 1972.
Mentre hi passegeu gaudireu dels sons de l’alphorn, el corn alpí. La
trompa dels Alps es coneix des de l’antiguitat. Principalment, l’utilitzaven
per comunicar-se entre els diferents pagesos.
BERNAT: D’aquest mercat en són típiques les Pfeffernüsse, unes galetes
petites elaborades amb fruits secs picats. La peculiaritat és que se’ls hi
afegeix una petita quantitat de pebre negre. També podreu provar el
Glühwein i les ametlles torrades. Són molt típics dels mercats de nadal
europeus.
La ciutat de Nuremberg és famosa per les seves salsitxes i pel pa de
gingebre. La localitat viu el Nadal de manera molt intensa. Tot el seu
altstadt, és a dir el casc antic, és un mar de llums de Nadal.
SANDRA: El Christkindlesmarket és un dels mercats de Nadal més antics
d’Europa. Es troba magníficament muntat a la Hauptmarkt, la plaça
principal de la vila.
Entre les diferents paradetes de fusta hi podem trobar diferents
productes d’artesania local i gastronòmics. Us recomanem
especialment el Rostbratwürst, la cervesa bavaresa i el Glühwein.
BERNAT: Si mai visiteu Nuremberg aquestes dates veureu com més de mil
nens i nenes transcorren des de la plaça del Mercat fins al Castell tot
escenificant la història del Nadal. Durant el recorregut, s’il·luminen amb
unes llanternes realitzades per ells mateixos.
Observem que a la ciutat bavaresa els carrers s'omplen de gent que
passeja amunt i avall pel mercat nadalenc amb un somriure d’orella a
orella. D’on resulta fàcil treure la conclusió que viuen el Nadal amb la
il·lusió de gaudir de les festes i de l’esperit nadalenc.

(MUNTATGE) F/in MÚSICA “...” completa fins a RS.
Parlament IX “Zuric”:
BERNAT: Zuric és màgica per Nadal. La capital econòmica del país fa
olor de canyella i Glühwein durant les Festes de Nadal. Les nadales
sonen al llarg de tots els carrers empedrats de la ciutat. I la metròpoli es
troba emmarcada per una llum blanca i càlida que ens recorda que
l’ambient és especialment màgic aquesta època de l’any.
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SANDRA: La ciutat per Nadal es presenta embolicada amb aroma de
canyella i decoració nadalenca. El mercat més antic és el de
Niederdorf. També hi ha el «Mercat del Nen Jesús» a l'estació central. La
joia del «Mercat del Nen Jesús» es troba al vestíbul de l'estació i l'arbre
de Nadal fa 16 m d'alçada i està decorat amb 7000 cristalls de
Swarovski.
BERNAT: Des de Zuric ens confirmen que passejant amunt i avall per la
«Bahnhofstrasse» aquests dies de Nadal és molt probable coincidir amb
l'extraordinari «Singing Christmas Tree». Es tracte d’un escenari de
diverses altures, tan gran com una casa del mateix carrer, decorat com
si fos un avet. Allí diferents corals del cantó regalen un concert de
nadales.
Un amic que viu a Zuric em confirma que la ciutat durant les festes fa
somiar a grans i a petits.
SANDRA: Com que la ciutat val molt la pena properament dedicarem
un programa a la ciutat de Zuric. En aquest especial de Nadal, tan sols
hem fet un volt, amunt i avall, pels mercats de Nadal de la metròpoli.

CONTROL: F/in TALL “Love Actually” (02:17) fins RS.
Parlament X “Love Actually”:
SANDRA: “Love Actually” és una comèdia romàntica que es va estrenar
l’any 2003. Narra les històries creuades d'un grup de britànics que
mostren diferents cares de l'amor abans de Nadal.
Tots els protagonistes estan relacionats d'una manera o una altra però
les narracions són independents i es mostren a l'espectador en
fragments que progressen de cara al 24 de desembre.

CONTROL: F/in TALL “Love Actually-To me you are perfect”
(02:19) fins RS.
La pel·lícula és una producció d’Universal Pictures i està dirigida per
Richard Curtis. Va tenir un gran èxit entre el públic. El film compta amb
els cameos de Rowan Atkinson i Claudia Schiffer.

(MUNTATGE) F/in MÚSICA “...” completa fins a RS.
CONTROL: F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
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Tancament:
BERNAT:
Recordeu
que
a
la
web
del
programa:
experienciesviatgeres.cat hi trobareu tota la informació relativa al
podcast i ens podreu escoltar, i tornar a escoltar, sempre que us vingui
de gust.

CONTROL: F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
SANDRA: També ens trobareu a les nostres xarxes socials:
Al Twitter: @EViatgeres
Al Facebook: www.facebook.com/experienciesviatgeres
A l’Instagram: www.instagram.com/expviatgeres
I al Youtube: Experiències Viatgeres

CONTROL: F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
BERNAT: Abans d’acabar el capítol d’avui, voldria recordar-vos que a
partir d’ara el podcast s’emetrà el segon divendres de cada mes a les
set del vespre!
Com que el programa del mes de gener ens tocaria emetre’l justament
després de les Festes de Nadal, de manera excepcional, l’emetrem el
proper divendres 24 de gener a les set del vespre.
Acabarem el programa, tot desitjant-vos que gaudiu d’unes molt Bones
Festes i una excel·lent entrada d’any 2020.
Ens veiem el proper divendres 24 de gener a les set del vespre.
mes vinent.
Fins ben aviat, viatgers i viatgeres. Sigueu molt feliços!

CONTROL: F/in SINTONIA un segons a PP i RS.

