
CERIMÒNIES DE CASAMENT 

Si voleu que la vostra cerimònia sigui
un èxit, confieu en un professional de la
comunicació d'emocions



El Mestre de Cerimònies o Oficiant
encara que no té cap validesa legal,
pot fer un enllaç al gust de cada
parella  i  al lloc o espai que els nuvis
han escollit.

En una reunió prèvia  amb els nuvis,
les parelles dissenyen  al seu gust la
cerimònia buscant certa originalitat,
triant lectures i música i fent-hi
participar amics i familiars.

Posteriorment, l 'Oficiant, crea un
text  que el dia del casament
reflecteix el que la parella vol donar
a conèixer.

És una proposta de cerimònia
realment feta a mida .  Els nuvis
supervisaran el text i podran modi-
ficar qualsevol de les explicacions
que s'hi reflecteixen.

La figura del Mestre de Cerimònies
Professional disposa dels coneixe-
ments necessaris en Protocol,
Oratòria i Interpretació per tal de
donar a l’acte la formalitat i essència
necessaris en un moment tan
especial  com és el casament .

Els matrimonis civils  són la forma
majoritària de celebració i ja
representen 9 de cada 10 casaments
a Catalunya. Aquest canvi no només
s’atribueix a factors eclesiàstics,
com la disminució de la religiositat,
sinó també al fet que els rituals
civils "han millorat" i s'han convertit
en una opció  més a tenir en compte.

Són moltes les parelles que es casen
pel civil a l ’ajuntament o jutjat i ,
dies després decideixen organitzar
una cerimònia personalitzada   al
restaurant, jardí, platja o muntanya.

Sovint, el recurs fàcil és demanar a
algun, familiar o amic, que faci
d’oficiant. Aquell que ens ho fa
passar bé durant els àpats o festes
perquè parla pels descosits, serà
l'escollit, Aquesta és una opció, real.
Però s'ha  de tenir en compte que es
corre el risc ,  que el moment més
important de la celebració del
matrimoni acabi sent un acte ràpid,
o no massa ben gestionat.

Per tal que això no passi existeix
l'opció del Mestre de Cerimònia
Professional.

 
EL MESTRE DE CERIMÒNIES

 

 
L'AUGMENT DELS CASAMENTS CIVILS

 



 
Compto amb una llarga trajectòria com a
comunicador, presentador d’actes  i mestre
de cerimònia per a empreses, entitats i
institucions.

La meva formació abraça els camps de la
comunicació, el protocol, les relacions
públiques i institucionals, l ’oratòria i la
interpretació.

Ofereixo els serveis de coordinació i
organització de tota mena d’esdeveniments;
gestió de protocol institucional, presentació
d’actes i esdeveniments, i imparteixo cursos
d'oratòria.

També col �laboro, com a freelance, en
diferents mitjans de comunicació i pro-
ductores audiovisuals sigui presentant
programes o bé posant veu a documentals,
vídeos corporatius i publicitat.

La més d'una dècada d'experiència  en el
sector nupcial em dona plena capacitació
per aconsellar als nuvis, tractar cada
casament perquè sigui únic i singular i
donar-li tota la formalitat que requereix.
D'aquesta forma les parelles poden tenir i
gaudir de la cerimònia que sempre ha
somiat per al dia més important de les seves
vides.

En tots els projectes treballo amb
transparència, rigor i respecte .  En el sector
dels casaments, no n'és l 'excepció i són els
nuvis qui decideixen el que volen i com ho
volen. Per això, ofereixo un tracte personal  i
implicació des del primer moment amb
l'objectiu d'oferir el millor servei  possible.

 
SOBRE MI

 

 



Els tipus de cerimònia

Les cerimònies que realitzo tenen una durada aproximada entre
25 i 50 minuts  depenent dels desitjos dels nuvis. Són d’un format
lleuger, amè i emotiu que les fa agradables  d’escoltar per part
dels convidats.

L’estàndard i la no estàndard.

La base d’una cerimònia estàndard  és: entrada dels nuvis;
salutació i benvinguda; lectura d’un conte i històries que fan
referència a l’amor i el matrimoni; celebració del matrimoni
(lectura de les lleis, drets i deures que es refereixen al
matrimoni); parlament de familiars o amics dels nuvis; casament i
confirmació de la boda; signatura dels nuvis i testimonis. Els
nuvis poden demanar  per incloure-hi els textos o rituals que
desitgin per tal de personalitzar  la cerimònia a les seves
preferències i gustos. No hi ha cap inconvenient en fer-ho.

Existeix, també, la possibilitat de crear una cerimònia exclusiva
amb textos que es parli de la vida com a parella. Llavors estaríem
parlant d’una cerimònia no estàndard .

Ambdues versions les puc oficiar tant en català  com en castellà .
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La música, una gran protagonista

La validesa legal

David Galceran com a oficiant

Tant a les estàndard com a les no estàndard hi ha moments i
espais reservats especialment per a fragments musicals escollits
pels nuvis i que serveixen per a remarcar i donar més rellevància
a les diferents intervencions. La música és emoció i sempre cal
tenir-la molt en compte.

Cal remarcar que les bodes que oficio no tenen cap validesa legal.
La meva tasca consisteix a reproduir una cerimònia de casament
a l’hotel, restaurant, muntanya, platja.. .  de manera personalitzada
i al gust dels nuvis, ja sigui d’estil romàntic, protocol�lari, temàtic,
etc.

El casament és, sens dubte, un dels moments més especials a la
vida d’una parella i per això tinc com a premissa desenvolupar-lo
com sempre l’han somiat, amb respecte i formalitat, a la carta i
singular, perquè les parelles recordin aquell moment com un dels
grans de les seves vides.

  



Les cerimònies estàndard són amb guió
tancat?

Quina és la mida de les cerimònies?

Quina és la metodologia de treball?

Les músiques qui les escull?

En cap cas oficio casaments amb guions
tancats. Sí que treballo amb una plantilla base
on cada parella escull quines són les opcions
que més s’adapten a les seves necessitats o
idees, i és a partir d’aquesta on es construeix el
guió personalitzat.

No hi ha límits. Els anys d’experiència m’han
portat a oficiar cerimònies que han tingut sis
convidats i altres amb més de tres-cents. El
ventall és molt ampli i la mida l’escullen els
nuvis.

La recomanació és poder tenir una primera
reunió amb els nuvis per explicar
personalment els serveis i poder resoldre
dubtes. Un cop els nuvis han fet la reserva,  els
envio una fitxa que hauran de retornar
omplerta amb la informació necessària per
començar a treballar en el guió. La proposta de
guió l'envio als nuvis per correu electrònic i
aquests poden validar-lo o demanar la
modificació dels punts que no encaixin amb la
seva idea. El guió definitiu sempre serà el que
els nuvis hagin supervisat i validat.

Són els mateixos nuvis que escullen i acorden
les músiques amb l’empresa de sonorització o
grup musical que amenitzarà la cerimònia.
Personalment puc aportar idees de tipus o
estils de música que poden afavorir cada
moment, sense ser-ne decisiu, sols en format
d’ajuda a les parelles que ho demanin.

 

 

 
RESPOSTA A LES PREGUNTES FREQÜENTS

 



 Es pot fer una cerimònia humorística?

Si els convidats volen fer una sorpresa dins
de la cerimònia, poden fer-ho?

En quins idiomes es poden demanar les
cerimònies?

Com a proveïdor nupcial s’ha de comptar a
la  taula de professionals?

Quan es fa efectiu el pagament?

S’ha de fer paga i senyal o pagament per a
la reserva?

El preu pot variar segons el nombre de
convidats?

En el meu cas puc incorporar punts d'humor o
ironia, sempre pactats amb els nuvis.                             
Si el que es vol és una cerimònia tota amb to
d'humor, no em considero la persona indicada
per oficiar-la amb aquest estil .  

Si els nuvis donen el seu consentiment perquè
es puguin fer, no hi ha cap inconvenient en
afegir-ho, però sempre havent-ho parlat amb
anterioritat per pactar el millor moment i que
no afecti el protocol de la cerimònia.

En català i castellà. Per altres idiomes cal
consultar les opcions.

No. Un cop finalitzada la cerimònia, la meva
tasca no té continuïtat a la boda i per tant no
s’ha de comptar per l ’àpat ni a l ’aperitiu.

El mateix dia de la cerimònia.

No. La confiança entre les parelles i jo ha de
ser un punt de connexió i garantia, i això fa
que no demani cap pagament a compte.

Mai. El preu és tancat independentment dels
convidats que assisteixin a la cerimònia.

 

 

 



 

L'experiència viscuda per altres parelles us pot ajudar a entendre com treballo.

Podeu llegir les seves opinions aquí

 
Font: Bodas.net

 
L'OPINIÓ DE LES PARELLES

https://www.bodas.net/organizacion-bodas/david-galceran-vila-maestro-de-ceremonias--e120465
https://www.bodas.net/organizacion-bodas/david-galceran-vila-maestro-de-ceremonias--e120465


DEMANEU PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS
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davidgalceran.com

 

M'AGRADARIA ESCOLTAR EL VOSTRE 
SÍ, HO VULL!

 

Tots els drets reservats. 
Queda prohibida la reproducció total o parcial.

635 57 49 14
davidgalceran1@gmail.com

https://www.davidgalceran.com/
http://gmail.com/

