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APUNTS
LA VIDA SOCIAL

L'all, protagonista d'una fira a Cornellà i de
la setmana gastronòmica del Pla de l'Estany
Amb aquestes dues iniciatives es vol prornocionar aquest producte i, alhora, els onze municipis de la comarca
DAVID BRUGUÉ

• Cornellà del Terri.— L'all serà el gran protagonista de la primera fira que s'organitzarà
a Cornellà del Terri sobre aquest, producte, el
12 i 13 d'octubre, i, a més, també serà l'element
Segons ha explicat Emili
Rodríguez, un dels responsables de l'acte, la plaça del
Maig serà el punt neuràlgic
de la fira; ja que és on s'hi
ubicarà una gran vela en la
qual s'hi mostraran els diferents tipus d'alls i les diverses formes de treballar-los i enforcar-los, és a
dir, la manera com es poden
fer els manats d'alls. També
hi hauran exhibicions de
l'art d'enforcar, mostres de
l'actual producció i una exposició sobre la història d'aquest producte. En aquest
espai central també hi hauran onze estands. En cadascun d'ells es podran veure
les ofertes turístiques que
presenten tots els municipis
del Pla de l'Estany, en aspectes com la gastronomia,
l'artesania, el turisme rural,
el d'esports d'aventura, les
rutes per fer a peu, les tradicions i la cultura. En
aquest sentit, Rodríguez va
explicar que la fira persegueix dos objectius: d'una
banda, prornocionar l'all i,
de l'altra, la comarca. Al voltant d'aquesta vela s'hi instal-laran parades en els quals
es podran adquirir productes d'artesania.
Presentació de la geganta
El programa de la fira,
inclou multitud d'actes festius. Un dels més destacats
és la presentació de la primera geganta de Cornellà
del Terri, que es farà el dissabte dia 12. Rodríguez va
informar que la geganta del
poble és obra de l'artista local Albert Tura i que no
podia tenir altra temàtica
que no fos l'all, ja que és
un element característic del
municipi. Per aquest motiu,
la comissió organitzadora va
decidir que la nova geganta

principal de la setmana gastronòmica del Pla
de l'Estany, que es durà a terme durant tota
aquella setmana. Segons han explicat els organitzadors, la fira ha de servir per prornocionar
l'all i alhora, els onze municipis que formen
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En els últims anys s'han engegat diferents iniciatives per prornocionar l'all al Pla de l'Estany. Foto: LLUÍS ROMERO.
fos una enforcadora d'alls.
Tenint en compte el caire
festiu de la jornada, també
s'ha previst que es faci un
pregó, que anirà a càrrec
del gastrònom Jaume Fàbrega. També s'han previst una
cercavila, esports d'aventura, rutes amb cavall i carruatge i un ball, coincidint
amb la festa major de Santa
Llogaia.
L'Ajuntament de Cornellà ha convidat.una representació dels pobles que
també s'anomenen Cornellà: de Bèrcol, Rivera i Conflent, tots de França, i de
Llobregat. En la fira, també
es farà un Uistat de persones
que s'anomenen Cornellà.

Una botifarra especial per la mostra
D.B.

• A banda d'aspectes com
el volum de producció, els
tipus d'all o la manera d'enforcar-los, en la fira es farà
un especial incís en el vessant gastronòmic. Per aquest
motiu, s'ha el·laborat un plat
especial per a l'ocasió, que
tindrà la botifarra d'all com
a element principal. La presentació d'aquest plat es farà
en el transcurs de la fira
i, durant els dos dies que
s'allargarà, es podrà degustar. La botifarra d'all també
serà present en la setmana
gastronòmica del Pla de

La tercera edició de Saltineu se
celebrarà els dies 23 i 24 d'octubre
I Salt.— La tercera edició
de Saltineu, la fira de la neu
i esports de natura i aventura de Salt, se celebrarà
els dies 23 i 24 de novembre.
Enguany, la fira, que està
organitzada i coordinada pel
Club Esquí Salt amb el patrocini de l'Ajuntament de
la població, preveu donar cabuda a nous sectors. Així,
a més dels esports de natura,
hi hauran esports d'aventura, com el ràfting, el barraquisme o els vehicles tot
terreny. Com a novetats, Saltineu també incorpora la instal-lació d'una vela, a la zona

part de la comarca. Durant tot el cap de setmana,
es faran diferents actes culturals i lúdics, com
una fira d'artesania o la presentació oficial de
la primera geganta de Cornellà que, per descomptat, estarà relacionada amb l'all.

esportiva, que concentrarà
actes lúdics i xerrades sobre
el món de l'esport, àmb la
participació de reconeguts
esportistes.
Amb aquesta edició, els
organitzadors preveuen que
es consolidi com la primera
i única fira de les seves característiques a les comarques gironines. Juntament
amb l'espai d'exposició, Saltineu comptarà amb el V
mercat d'ocasió de material
d'esquí i el III mercat d'ocasió de bicicletes de muntanya.
L'edició de l'any passat
de la fira va ser considerada

tot èxit, ja que es va doblar
el nombre de persones que
la van visitar en relació al
1994. Abd, es va passar de
rebre 5.000 visitants a tenir-ne gairebé 10.000. Segons van informar els organitzadors, una de les causes que van contribuir a
aquest espectacular augment va ser que es va canviar
el sistema de promoció de
la fira i que es va fer una
campanya, publicitària molt
més contundent. També es
van doblar el nombre d'expositors, passant dels 20 que
hi van haver al 1994, als 38
de l'any passat.
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l'Estany, que se celebrarà
del 7 al 13 d'octubre. Durant
aquests dies, els restaurants
de la comarca oferiran diferents plats i receptes tenint
l'all com a element principal.
La setmana gastronòmica
neix com a resultat de la
supressió de la mostra gastronòmica de la comarca,
que enguany havia d'arribar
a la seva decena edició. La
poca presència de restauradors de la comarca va forçar
la seva ssupressió. Segons
va explicar llavors el regidor
de Promoció de la Ciutat
de l'Ajuntament de Banyo-

les, Josep Compta, dels prop
de vint restauradors que hi
participaven, només quatre
o cinc eren del Pla de l'Estany i hi havia més presència
de professionals d'altres comarques, pel que segons ell,
no tenia massa sentit continuar-la fent amb els mateixos plantejaments que
fins llavors. Per això, després
de diverses reunions amb els
responsables dels restaurants, es va decidir reconduir
la mostra cap a un altre tipus
d'acte, que ha acabat donant
com a resultat la setmana
gastronòmica.

Mifas organitza la
primera diada de
Jocs sense
Barreres
J. PUIGBERT

H Figueres.— La delegació
de Mifas de l'Alt Empordà
ha organitzat pel mes d'octubre una exposició fotogràfica que es titula Prou i la
primera diada de Jocs Sense
Barreres. Les fotografies, de
caire artístic, han de ser sobre temes relacionats amb
les barreres arquitectòniques, dividides en l'àmbit social, urbanístic, de transport
i d'edificació. L'exposició,
que se celebrarà a l'antic
Escorxador de Figueres del
4 al 27 d'octubre, està emmarcada en la campanya de
sensibilització que la delegació de Mifas porta a terme
a l'Alt Empordà per a la
supressió de barreres. L'altra activitat que ha organitzat Mifas és la celebració,
el 27 d'octubre, de la primera diada dels Jocs Sense
Barreres, que es farà al pavelló vell. Aquests jocs estan
basats en un llibre editat per
la Federació ECOM de Catalunya i estan destinats a
nens i nenes dels centres escolars de la ciutat, amb o
sense dificultats motrius.
«Aquesta iniciativa, que gira
entorn de l'oci, l'esport i la
mentalització, és una pedra
de toc per aconseguir un
demà d'igualtat i tolerància,
en treballar l'educació cívica
dels nens i nenes que d'aquí
uns anys seran els responsables que la democràcia al
nostre país es compleixi totalment sense cap mena de
discriminació», van explicar
ahir els responsables de Mifas de l'Alt Empordà.
Els participants es dividiran en grups que, acom-.
panyats per monitors, faran
un recorregut en un circuit
a través del qual se submergiran en un món desconegut per a ells. Els jocs
estan basats en les dificultats
que els nens i nenes amb
discapacitats físiques o sensorials es troben en la vida quotidiana. Els responsables
de Mifas consideren aquesta
jornada com una prova pilot
per més endavant organitzar-la a altres poblacions de
la comarca.

Ajornen la setmana gastronòmica
de Tossa fins el mes de maig
DAVID BRUGUÉ

H Tossa de Mar.— L'Associació d'Hosteleria de
Tossa de Mar ha decidit posposcU" fins el mes de maig
la celebració de la setmana
gastronòmica de Tossa per
tal d'intentar donar-li un
nou caire, segons ha explicat
el president de l'entitat, Alfons Capdevila. «Actualment es fan molts actes d'aquest tipus a diferents punts
de les comarques gironines,per la qual cosa, s'ha considerat que seria millor ajornar-la fms el mes de maig
i intentar replantejar-la», va
explicar Capdevila.

Segons ell, s'està treballant en diferents hipòtesis
per tal de fer que la setmana
gastronòmica tingui un major reso. Així, els plantejaments que estudien els restauradors passen per fer una
mostra sobre la cuina tradicional o amb algun producte específic com a protagonista. Un altre dels aspectes sobre els quals es treballa és decidir si la mostra
es farà durant tota una setmana o si, en canvi, es concentrarà tot el programa en
una sola jornada. Fins ara,
cadascun dels restaurants
que hi participaven feien els

seus propis menús, amb una
temàtica lliure. Amb vista
a la nova edició, s'ha plantejat que el tema principal
sigui el mateix per a tots
els participants.
Capdevila també va afegir
que un altre dels plantejaments que s'ha fet l'Associació d'Hosteleria de Tossa
és que l'acte es faci en un
sol lloc i no que cada restaurador utilitzi el seu propi
local, com passava fins ara.
Un dels principals problemes amb què s'ha trobat l'organització és la poca disposició d'alguns restauradors a
participar-hi.

