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ANNA SANS VA CUINAR-LO FENT SERVIR CEBA, TOMÀTA, ALL, PEBROT VERD, JULIVERT, AIGUA I VI BLANC

Una gironina de 27 anys guanya el
primer concurs de sofregit de Firatast
La fideuà dels pescadors de Roses i el peixopalo són els plats estrella de l'edició
EDDYKELELE
:.iiiiii miiwiW'li
p ^

JORDi ROURA
GIRONA

,

.. .

.

.

D Anna Sans, una jove gironina de
27 anys, va ser la guanyadora ahir
al matí dèl primer concurs de sofregits de Firatast. Aquesta iniciativa, la novetat principal de la mostra d'aquest any, va aplegar 12 participants no professionals que van
demostrar les seves habilitats a la,
cuina. El concurs va ser seguit per
un bon nombre d'espectadors que
en aquells moments passejaven per
l'interior de là fira.
Sans va preparar el seu sofregit
utilitzant com a ingredients ceba,
tomata* all, pebrot verd, julivert,
aigua i vi blanc, i segons els vuit
meinbres del jurat va ser el millor de tots els que es van presentar. Després del coiicurs es va celebrar ei simposi de sofregit, que
va centrar-se en un debat entre els
detractors i àinahts del tomàquet
en la.seva preparació/El director
de Firatast, Josep MariaMatamala, va mpstràr-se «mòlt satisfet»
amb els resultats d'aquesta iniciativa i podria tenir continuïtat en
pròxiïnes edicions del certamen.
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Concurs de sofregits. Un dels, participants en la innovadora activitat proposada per Fjratast

El peixopalo és torna a esgotar

L'Associació de restaurants gan- ~
xons i la Vall d'Aro va tornar a esgotar, d'altra banda, les racions de
peixopalo que s'havien de servir
durant el dia d'ahir. El més sorprenent del cas és que divendres
va passar el mateix, i ahir els restauradors vari decidir dur-ne una
comanda força superior. Tot i així"
a l'hora dé dinar s'havien esgotat
les racions i firis avui els visitants
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Els guanyadors del Girovi
• El.concurs de vins Girovi 2000
que es va celebrar divendres a
la nit dins de Firatast ja té guanyadors. Un total de 90 tastadors
experts van participar en l'activitat, que va guardonar amb
medalles d'or els següents vins:
Pere Guardiola Floreta Em-

pordà, Heretat Vall Ventós i Oliver Conti Empordà Costa Brava (blancs); Floresta Pere Guardiola Empordà (rosat); Naveran 99 Penedès (negre jove);
Castell de Perelada (reserva 96,
i Cabernet Sauvignon 97, negre
criança).
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El ple ha d e ratificar el
conveni a m b Enher per
fer executar millores

El CEIP Eiximenis entra u n
escrit a l'Ajuntament o n
demana obres al centre

I n l d e n la reconstrucció
del clavegueram I d'altres
reformes al carrer S o l

D El ple de demà de l'Ajuntament de Salt ha de ratificar el
conveni amb Enher pel qual
l'empresa elèctrica aixecarà una
línia que impedeix les obres de
perllongació del passeig Marquès de Camps. L'acord també
irriplica diverses millores més al
vial sud, on les instal·lacions seran soterrades, segons consta en
el converii.

D La direcció del C E I P Eixime-'

D L'Ajuntament de Girona iniciarà demà les obres de re^
construcció del clavegueram,
renovació de la xarxa d'aigua
potable i construcció de les canalitzacions per a telecomunicacions al carrer Sol de la ciutat. Les feines formen part dels
treballs previs a les obres de re-.
novació del paviment de l'asfalt que es faran al maig.

nis de Girona ha presentat
aquesta setmana a l'Ajuntament
un escrit on reclarna al consistori diverses obres de millora del ~
centre. Aquest, treballs, si l'Ajuntament accedeix a fer-lòs, es
podrien dur a terme a l'estiu
aprofitant les vacances escolars.
Les millores comprenen diversos indrets de l'escola.
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de Firatast no en podran tornar a
menjar. Un altre plat amb molta
sortida és là fideuà dels pescadors
de Roses.
, Josep Maria Matamala va explicar que la xifra de visitants de la
mostra era sensiblement superior
a la de l'any passat, amb la qual
cosa veia factible superar els quinze mil visitants. La mostra tancarà
portes aquesta nit després d'haver
estat inaugurada divendres passat al migdia. ^
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L'Ajuntament de Salt
fa una campanya per
eliminar els grafits
de les façanes
D SALT- L'Ajuntamerit de Salt va
iniciar fa algunes setmanes una
campanya per netejar les façanes de la població brutes de grafits, segons va explicar l'alcalde, Jaume Torramadé. Així les
brigades municipals van rebre
l'encàrrec de netejar tots els dibuixos i inscripcions detectats
al municipi, una feina què segons l'alcalde ha donat resultat
«1 pràcticament no queden grafits a Salt».
Amb aquesta campanya l'Ajuntament ha seguit les passes
del de Girona, que també fa algunes setmanes va començar,
•amb un pressupost de 10 mi:
lions de pessetes, la neteja de les
façanes brutes. DdeG

La primera mitja
hora en zona blava
a Salt podria tenir un
cost de 5 pessetes
D SALT- L'equip de govern de Salt
i l'empresa Giropark, adjudicatària del servei de zona blava al municipi, estudien aplicar
una tarifa de 5 pessetes a la primera mitja hora d'aparcàriïent.
Les converses estan molt
avançades i l'acord podria ferse efectili en pocs dies.
Artib _aquesta mesura l'Ajuntament pretén contestar les crítiques d'alguns veïns què es
queixen del preíi de la zona blava. Durant la cariípanya CiU va
prometre negociar que la primera hora fos gratuïta, però finalment sembla que només l'acord serà per la primera mitja
hora i amb el preu simbòlic
d'un duro. odeG

és d'una vegada hem ^ a parlar parlen tant, ornés, que
comentat alguns as- el mateix alcalde. Potser perpectes del programà què no tenen tants lligams pro"L'alcalde, fil directe" que fessionals com els homes. Pots'emet els dimecres a Tele- ser perquè n o pensen el que
visió de Girona. Hi ha gent han de dir i solament diueii el
que qualifica el programa de que pensen.
"propaganda personal": No
Potser, al cap i a la fi, per
ho creiem així. He assistit a moltes coses. Perquè són més
alguns programes com a objectives, perquè són més di"periodista invitat" i p u c rectes, perquè són més pràctiafirmar que no hi ha res pre- ques. I per moltes coses més.
parat, que l'alcalde juga sen- Els homes —alguns— estan prese xarxa de seguretat i que ocupats per les grans idees. Les
t o t h o m -almenys j o - pre- dones posen molta més atengunta el que vol preguntar. ció a les petites coses de cada
Deixant de banda aquest dia. Elles són més punyents,
aspecte, que és molt impor- més incordiants, niés i m m e tant, el que volíem deixar diates.
patent avui és que en els úlTal vegada per això, en un
tims programes hi ha mol- dels últims programes, després
ta més participació de do- de tres o quatre intervencions
nes que d'homes. La cons- de dones, hi va participar un
tatació és evident. I ens home. L'alcalde va copsar, imqueda una pregunta per fer. mediatament, el canvi i va dir:
Per què?
"Vostè ha trencat la sèrie de truNo és fàcil la resposta. Pot- cades de dones".
ser perquè són més obserI jo, que mirava el programa,
vadores dels petits detalls. vaig notar que l'alcalde respi- Potser perquè quan es posen rava molt més tranquil.

