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Comarques
DdeG, Girona.

Els membres de l’Associació Joves Cuiners es van mostrar ahir
molt contents del resultat del sopar que van oferir dimecres a la
nit en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt, que aquest any té la cultura catalana com a convidada
d’honor. El seu president, Jordi
Jacas, va explicar que el sopar
havia anat «molt bé» i que havia
sortit «tot rodat i coordinat». El
cuiner també va exposar que la
satisfacció no només havia estat
per part dels cuiners sinó que
amb la gent que havien parlat i
que havien assistit al sopar també els havien transmès aquesta
sensació.
L’Associació Joves Cuiners,
que està formada per onze professionals de deu restaurants de
les comarques gironines, va ser
l’encarregada d’obrir amb una
mostra de cuina catalana la primera de les quatre Nits Sonar
que fins dissabte es faran a la
ciutat alemanya. Jordi Jacas, del
restaurant el Molí de l’Escala,
explicava ahir, just unes hores
abans d’arribar a Catalunya des
d’Alemanya que l’ambient del
sopar havia estat «molt distès» i
que els cuiners havien disfrutat
molt cuinant.

GASTRONOMIA

SANITAT

Joves Cuiners està molt satisfet
del seu sopar a Frankfurt

Organitzen
a Girona una
jornada sobre
la síndrome
postpolio

L’Associació valora positivament la participació a les Nits Sonar

DdeG, Girona.

Vetllada amb música i esport

El lema de la nit on els Joves
Cuiners van mostrar les seves
creacions va ser «Acció». La vet-

El president de
l’entitat destaca
l’ambient distès
de la celebració
■

DdeG

ALEMANYA. El delegat del Govern de la Generalitat, Jordi Martinoy, envoltat dels Joves Cuiners al sopar a Frankfurt.

llada va incloure les propostes
d’aperitius de la cuina catalana
acompanyats de la música del
compositor i performer Carles
Santos, que sota el títol de Ebro-
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falia Copulativa va presentar un
espectacle per a piano i el trial
indoor d’Adam Raga, quatre vegades campió del món en aquest
esport.

Les tapes dels cuiners gironins es van ser vir a peu dret i en
petit format al Bockenheimer
Depot, un espai multidisciplinari de Frankfurt.

La Fundació Mifas i l’Institut
Guttman organitzen una jornada sobre discapacitat i síndrome postpolio que es farà
el proper dijous a l’hotel Carlemany de Girona. El 2001, el
Consell de Ministres de la Salut de la Unió Europea alertava sobre l’anomenada síndrome postpolio, que podia
afectar més d’1,5 milions de
persones «super vivents de la
polio» i advertia de la necessitat de donar informació.
La jornada a Girona pretèn
ser el punt de trobada dels experts en el camp de la neurorehabilitació, la fisioteràpia i
la recerca que interactuaran
amb professionals de l’àmbit
social i polític. Tindran un especial protagonisme els representants dels afectats que
buscaran respostes als escenaris, necessitats i reptes que
la societat planteja, segons indiquen els organitzadors. El
motiu de la jornada és millorar el diagnòstic, el tractament i avançar en les mesures de protecció social quan
aquestes persones ja no poden treballar i la possibilitat
de continuar debatent tant els
aspectes clínics com els aspectes socials que es deriven.

