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FETS I GENT

Divendres, 4 d'octubre de 1996

Organitzada per la Cuina de l'Empordanet
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Una campanya gastronòmica vol
donar a conèixer els aliments amb
denominació del Baix Empordà
DdeG
La Bisbal d'Empordà

Els setze restaurants que
formen part de l'associació Cuina de l'Empordanet han preparat per aquest mes d'octubre
una campanya gastronòmica
per donar a conèixer els aliments amb denominació comarcal Baix Empordà. La campanya es va iniciar dimarts i
s'allíirgarà fins a finals de mes.
Cadascun dels establiments
ha elaborat un menú a partir
dels cinc elements que actualment gaudeixen d'aquesta denominació, i que són: l'arròs de
Pals, la gamba de Palamós, la
botifarra dolça, els bunyols i el
recuit.Tots els menús incorporen aquests cinc productes i tenen uns preus que oscil·len entre les 3.500 i les 5.000 ptes.
Els establiments que ofereixen aquests plats són: Hotel Ai-
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guablava, Hotel Llevant, Rest a u r a n t Aradi, Can Salvi,
Roser II, Els Tinars, La Gamba,
La Plaça, La Xicra, Les Graelles, Les PanoUes, Mas dels
Arcs, Mas de Torrent, Plaça
Murada, Sa P u n t a , i Joan
Piqué. .
U n m e n ú d'exémple
A tall d'exemple, el restaurant Can Salvi ofereix un saltejat de gambes de Palamós, arròs de Pals sucós amb marisc,
cruixent de mel i botifarra dolça sobre jaç de recuit, i cafès
R o u r a a m b b u n y o l s de La presentació de la campanya gastronòmica es va fer ahir al matí.
l'Empordà.
Un dels responsables de l'as- pordanesos. Segons Piqué, «el pliïn aquesta llista.
sociació Cuina de l'Emporda- mercat, com més ordenat estiD'altra banda, él consell conet, Joan Piqué, ha manifestat gui, millor, perquè menys espai marcal del Baix Empordà ha
que els restauradors han donat quedarà pèr especulacions, es- introduït a les seves pàgines de
molt bona acollida al fet que hi tranyes». El restaurador s'ha la xarxa informàtica' Internet
hagi un reglament de denomi- mostrat partidari també de el llistat de restaurants de la
nació d'origen de productes em- buscar nous productes que am- Cuina de l'Empordanet i tota la
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informació referent a aquesta
nova campanya gastronòmica i
als productes més representatius amb denominació comarcal. Aquestes dades es poden
consultar també en francès, anglès, alemany i holandès.
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• Agrupament Escolta
Olot.- L'Agrupament Escolta Nostra Dona del Türa
comença demà les activitats
al Molí de Can Climent, al
barri de Sant Miquel d'Olot.
Com a novetat, aquest curs.
destaca la creació de la unitat de Castors, arran de
l'ampliació de l'edat d'acceptació dels nens, que ara comença als sis-anys. La primera sortida d'aquests
escoltes serà la Festa del
pas, els dies 12 i 13 d'aquest
mes.
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• La vida de Ducruet

M.J.

La VI Botifarrada tanca la festa de Setcases
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• Isabel Preysler
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Setcases.- La VI Botifarrada popular va tancar dimarts la festa
major de Setcases. Més de 150 persones van apuntar-se a aquesta
iniciativa de l'Ajuntainent i la Junta de Festes. En total, van
repartir-se set quilos de cansalada, trenta quilos de fesols de Santa
Pau, vint quilos de botifarra, deu quilos de pa i deu caixes de cava.

Mònaco.- Daniel Ducruet,
encara marit d'Estefania de
Mònaco, i que fa poc es declarava profundament enamorat de la princesa, sembla
que ara es consola amb la
seva primera companya sentimental i mare del seu primer fill. Ducruet apareix en
unes fotos amb Martine, en
actitud amorosa, en im vaixell propietat d'Estefania.
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L'antic escorxador de Figueres
acull una exposició de Mifas
tar fins al 27 d'octubre. A l'acte
d'inauguració, hi assistirà el
conseller de Benestar Social de
Là delegació per a TAlt Em- la Generalitat, Antoni Comas, i
pordà de l'organització de Mi- compta amb el suport de la Genusvàljds Físics Associats (MI- neralitat, la Diputació de GiroFAS), juntament amb fotògrafs na, el Consell Comarcal de l'Alt
d'arreu de les comarques giro- Empordà, l'Ajuntament de Finines, inauguren avui diven- gueres i de la Fundació de l'ONdres a la Sala Municipal de CE. Aquesta exposició forma
l'Escorxador de Figueres l'ex- part de la campanya de sensibiposició fotogràfica Prou!, que té . lització per conscienciar la gent
com a tema les barreres arqui- d'aquesta problemàtica i es restectòniques, socials, urbanísti- salta especialment les dificulques i de transport amb les tats socials, com per exemple
quals es troben les persones els cotxes aparcats a les voreres
amb discapacitats físiques. i a les rampes d'accés als
Aquesta mostra es podrà visi- establiments.
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Figueres

Madrid.- Isabel Preysler,
fins ara model exclusiva
d'una firma de rajoles, serà
aviat presentadora d'un programa d'entrevistes a la televisió. Encara no se sap per
quina cadena fitxarà Preysler, però sembla que ja està
preparant entrevistes amb
personatges com Catherine
Deneuve o Woody Alien.

• L'opinió de Dell'Ate
Madrid.- Antònia Dell'Ate, l'exdona del comte Lecquio, assegura que Alessandro no es pot casar amb Ana
Obregón, ja que encara no
està divorciat d'ella. La model assegura que ella continua casada amb Lecquio, i
que s e g u e i x e s s e n t la
comtessa.

