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D I A R I  D E  B O D A

MARIA & SANTIAGO
UN CASAMENT A LA VALL D’EN BAS

Fotografies: David Vilanova – Majareta Studio

L a Maria i el Santiago van 
conèixer-se fa anys i entre 
els dos va sorgir tanta 

química que aviat van tenir clar 
que estaven fets l’un per l’altre. 
El Santiago és advocat i treballa 
a una firma britànica. La Maria 
és enginyera industrial i treballa 
en innovació tecnològica. Els dos 

estaven convençuts de la passa que 
volien donar i no van trobar millor 
lloc que fer-ho a Girona. 
El casament va celebrar-se en un 
lloc molt especial per la parella 
però sobretot per a la núvia. Tant 
la cerimònia religiosa com el 
posterior banquet van tenir lloc a 
la finca familiar de la Maria, allà 

ha crescut i ha viscut moments 
d’allò més especials i per això 
van tenir clar que no hi havia lloc 
més especial que la Vall D’en Bas. 
Un casament íntim i sostenible 
organitzat i cuidat fins al més 
mínim detall i és que la parella va 
deixar-ho tot en mans de Gemma 
González Events. 
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La núvia va confiar en 
Santa Eugenia Atelier 
per la confecció del 
seu vestit que no podia 
ser més especial. Les 
sabates que va lluir eren 
de Ze García, així com el 
vestit de la padrina. 

Un detall molt especial fou que la 
florista, Covadonga de Eguilior 
d’Espacio Flores, va tallar les flors 
del camp el dia anterior. Tot va 
quedar espectacular. 
El nuvi va lluir un vestit de la firma 
madrilenya, Absolute Bespoke.
La cerimònia va celebrar-se a 
l’aire lliure al jardí on va créixer 
la núvia. Fou d’allò més especial 
i els convidats van gaudir molt 
d’aquell moment que a més, va estar 
acompanyat per la espectacular veu 
d’ Otto Vaci. 

Després d’haver-se compromès, 
van dirigir-se a l’espai on estava 
organitzat el banquet i a partir 
d’aquell moment tot va ser més 
desenfadat. Tots van gaudir 
moltíssim del gran dia i de 
l’espectacular càtering preparat per 
l’equip de Nandu Jubany Events. No 
faltava detall i és que el parament va 
anar a càrrec d’Options. 
La parella va voler sorprendre als 
seus convidats i els van regalar una 
bossa amb tell, ja que tota la finca 
està plena de til·lers. 

Rigoberta Bandini va 
posar la nota musical 
al moment de la festa i 
tots van ballar i gaudir 
moltíssim. Sense cap 
mena de dubte, la 
parella repetiria el seu 
gran dia milers 
de vegades. 
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