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"La clau és tenir el millor pizzer"
Parlem amb Xavier Buxadé, actual gerent del restaurant Mac Dover i copropietari de
l'empresa Recreatius Arenys és el que el gestiona
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AMB EMPENTA

"La clau és tenir el millor pizzer"

Parlem amb Xavier Buxadé, actual gerent del restaurant Mac Dover
i copropietari de l'empresa Recreatius Arenys que és el que el gestiona

Restauració: Redacció

Quin són els inicis del Mac
Dover?
La cafeteria va néixer el maig de
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1988. Vam apostar fort pel plat
combinat que llavors començava
a despuntar, amb un gran èxit a
Mataró. Van ser uns primers anys
molt bons però després va anar a

menys. Llavors quan vam veure
que començava a anar a la baixa
vam passar a introduir un tema
que era totalment desconegut per
nosaltres: la pizza. El meu pare, en
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Vicenç, persona de negocis va tenir la bona pensada de contractar
el millor pizzer.

I què va fer?
Literalment, va fer-se amb el millor
pizzer. Va contractar el campió del
món de pizzes, un noi jove italià
anomenat Andrea Bacelle.
Què va aportar aquest fitxatge pel restaurant?
Senzillament tot. Des de fer la massa, passant per fer el ritual d'enlairar aquella massa rodona en el
que tots ens deixava bocabadats,
tornar-la a agafar com un campió
que era... com coure-la en el forn
de llenya inèdit fins aleshores i
fins i tot la pròpia presentació al
plat. Va aportar el seu segell en tot.
Quins ingredients porta una
pizza?
Doncs és tant natural com senzill:
una bona aigua, llevat, sal, oli i
evidentment la farina italiana com
no podria ser d'una altra manera.
Així es fa la massa boníssima de
les pizzes.
Tan senzill?
Doncs sí. Però té un secret: la mesura de cadascun dels ingredients.
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Quin altre secret teniu?
Intentem que tot el personal que
tenim se senti com una família, passant per l'encarregat –en
Ramon– que fa 29 anys que està
amb nosaltres i és l'actual pizzer
a més de ser un gran cuiner o en
Julián, el nostre cap de sala. O l'actual encarregada general i pizzera
–que no n'hi ha gaires que siguin

dones!–, la Sònia.

El Mac Dover és un restaurant
ideal per?
Per famílies. A banda del tema
menjar tenim una zona d'esbarjo pels menuts de la casa, en la
qual poden jugar i els pares mentrestant poden menjar amb total
tranquil·litat.
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Una nova generació de quiromassatgistes
El Centro de Terapias Manuales és l'única escola en tot el Maresme i el Vallès
reconeguda per l'organització col·legial naturopàtica

DESATASCOS, LIMPIEZA E
INSPECCIÓN DE TUBERIAS
+ IVA Incluye desplazamiento
y 1h de trabajo

150€

Obsequiamos con la grabación de la inspección

FIN

G

• TREBALLS VERTICALS.
• REHABILITACIÓ DE FAÇANES.
• EXTRACCIÓ D´URALITA.
• OBRA I PINTURA EN GENERAL.
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Oferta dentro de nuestro horario laboral
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Un Centre únic
CTM és l'única escola en tot el
Maresme i Vallés homologada per

d'aquesta escola amb la millor preparació possible i a aquest efecte,
s'avancin al futur.
Per aquest motiu cada cop és
més demandat de fer cursos en
aquest prestigiós centre.

SERVICIO EXPRESS
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AR

El passat dia 22 de Juliol va tenir lloc l'acte de lliurament de diplomes d'una nova promoció de
Quiromassatgistes al Centro de
Terapias Manuales (CTM). Aquest
curs té validesa per a l'acreditació
professional de Mòdul Superior
per motiu d'un conveni signat amb
la Generalitat de Catalunya i la
FENACO (Organizació Col·legial
Naturopàtica)

la FENACO, i per tant, l'única capacitada perquè els seus estudis
puguin ser acreditats i reconeguts.
Aquest curs té una durada de 2
anys i 700 hores lectives. L'objectiu
de CTM és que els alumnes surtin

ÇAME
AN

Formació: Redacció

Fem:

ITE

Inspecció Tècnica
de l’Edifici

T. 931 253 298

M. 658 767 116
M. 651 350 101

www.apgfachadas.es
apgfachadas@gmail.com
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Una nova oficina tècnica per
promocionar els estudis d'FP

La presentació de la nova oficina

El primer objectiu és ser operatius en la coordinació, governança i integració del sistema de la
Formació Professional a Mataró.
El segon objectiu és incrementar
l’atractiu de l’opció de la Formació
Professional amb bones polítiques
de màrqueting. La tercera meta
és revisar i planificar l’oferta de
Formació Professional i per adults
de la ciutat.
Així, s'aposta per donar suport a
l’execució de les activitats programades per les diferents comissions
del Consell de l'FP i col·laborar
amb el Consell Econòmic i Social.

Arxiu

És la secretaria que dissenyarà el futur Campus integrat
d'FP de la ciutat
Creen la Secretaria Tècnica
de la Formació Professional de
Mataró, una oficina tècnica per
promocionar els estudis de formació professional (FP) a la ciutat.
L'espai es proposa tres objectius:
coordinar, promocionar i planificar l'oferta d'FP de la ciutat. En el
marc del Consell de la Formació
Professional, una de les primeres
accions que desenvoluparà és l’organització pel dia 9 de novembre
d’una jornada promocional de
l’activitat de l'FP a la ciutat.

responen als eixos de treball sorgits
del pla estratègic Mataró 20/22.

El Centre d'FP
Una altra de les accions que durà
a terme l'oficina serà dissenyar
un Campus Integrat de l'FP per
generar una xarxa virtual dels
agents públics, privats i concertats que ofereixen serveis relacionats amb la Formació Professional,
així com crear un portal web amb
tota l’oferta educativa d'FP que hi
ha a la ciutat.

Tres objectius i deu accions
La Secretaria Tècnica de la
Formació Professional de Mataró
vol executar tres objectius que es
desglossen en una desena d’accions i se centraran en la coordinació, governança i integració
del sistema d'FP, incrementar la
promoció i planificar-ne l'oferta. Els objectius generals sorgeixen del Consell de la Formació
Professional de Mataró i també
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