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Editorial

El sol que ens guia
S’acosta el bon temps i ja s’oloren les terrasses. A Catalunya les utilitzem molt i formen tanta part de
la nostra cultura que potser no n’acabem de ser tan conscients com si visquéssim en altres països on
el fred s’hi instal·la de forma més permanent. A Catalunya, si no les podem gaudir de forma plena tot
l’any, sí que tenim un llarg període en què podem seure fora, de cara al sol i donar sentit a aquesta
estranya combinació que és el tallat amb gel.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

En altres ciutats, com per exemple, Londres, la sensació és que només que surti una espurna de sol
i que el temps deixi de ser tan fred, la munió de gent que sempre deambula pels carrers s’atura als
parcs i s’instal·la a les terrasses amb peces de roba que aquí portaríem en ple estiu. Els parcs deixen
de veure’s verds de manera uniforme per la gent que els ocupa i s’explota qualsevol zona d’esbarjo a
l’intempèrie susceptible d’acollir qualsevol activitat d’oci.
El bon temps a tothom agrada i el sol a tots ens carrega les piles però no sé si a tot arreu trobem les
terrasses tan ben preparades com tenim en alguns establiments de Catalunya. Que a vegades siguin
motiu de conflicte entre propietaris, amb les administracions o amb els veïns posa en evidència que és
un tema clau a casa nostra i, sobretot, de cara al turisme que ens visita.
De fet, el bon clima és una de les característiques de Catalunya i Girona com a destí turístic. És un
dels reclams, doncs explotem-lo al màxim i aprofitem totes les possibilitats que aquest bon temps
ens brinda.
A Girona, a més, el bon temps ve acompanyat de l’esclat de la primavera amb el Girona Temps de Flors
(gironatempsdeflors.net), aquest certamen que enguany arribarà a la 60a edició, i que tindrà lloc del 9
al 17 de maig. Carrers, places, patis i jardins es tornaran a vestir de flors perquè els visitants segueixin
descobrint com de bonica és la ciutat de Girona i els gironins en segueixin presumint.
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Mossegades Cèlebres

Hans Christian Andersen
Odense, 1805 - Copenhagen, 1875

Angel Garcia
BUBBLES GASTROBAR
info@gastrobubbles.com

Fa 210 anys...
Escriptor referent de contes i històries
infantils. Creador de clàssics com “El
vestit nou de l’Emperador”, “L’Aneguet
lleig” i “La Sireneta”, entre d’altres.
Avui rep homenatge el danès que ha estat present en la infància de tots.

Els següents anys passen d’èxit en èxit
amb un innombrable nombre de novel·les i
assajos teatrals. Fins que al 1843, apareix
un recull que el portarà a la fama mundial.
“Contes nous”, es converteix en la seva obra
mestre, que recull un seguit de d’historietes infantils, les quals, la majoria, han estat
adaptades a la gran pantalla i al teatre.

Hans Christian neix a Odense, en una família molt pobre. Tot i les necessitats evidents,
demostra imaginació i interès per la literatura clàssica.

Hans Christian Andersen, moriria el 1875,
després d’una caiguda al seu llit.
Deixa un llegat impressionant de contes per
a infants i molts mèrits honorífics, com els
premis a literatura infantil que duen el seu
nom...

Amb la mort del seu pare, decideix dedicar-se a l’òpera i viatja a la capital, on és
rebutjat, tot i que adquireix moltes amistats
benestant que li permeten assolir una bona
posició. Amb la publicació del seu primer
poema a una de les revistes més importants
de Copenhagen, comença la seva carrera
d’escriptor.

Menjar de conte...

L’aneguet lleig (per a 4 persones)
1 Pa de pessic, 1 cuixa de confit d’ànec,
1 Taronja, salsa Hoisin, Maionesa, Sèmola
de blat, 2 tremeles prèviament cuites, Radicchio vermell, colorant negre, oli d’oliva,
sal i pebre.
Per començar, bullirem la sèmola de blat
durant 12 minuts, la colarem i l’estirarem
en una safata durant 3 dies per tal que
s’assequi. Passat aquest temps tallarem
uns bocins i els fregirem en abundant oli.
Seguidament, tallarem el pa de pessic en
25 cubs. El pa de pessic el podeu comprar ja preparat o fer-lo seguint la vostra
recepta preferida. Una vegada tallats, de
cada 5 cubs, a 1 li donarem forma de cilindre. Els buidarem de l’interior amb un ganivet petit o una cullereta. Per altra banda, posarem a temperar la cuixa de confit
i la desossarem, la trinxarem ben petita i
dividirem la carn en dos bols. En un d’ells,
hi afegirem la salsa hoisin, que la podeu

trobar a botigues orientals especialitzades i la deixarem reposar al frigorífic per
tal que marini i agafi gust. Mentrestant,
pelarem la taronja i farem unes llesques
amb la pell, que la utilitzarem per decorar
i aportar frescor. Farem uns cubs amb la
carn de la taronja, amb el suc, farem una
maionesa de cítrics que barrejarem amb
la resta d’ànec que havíem reservat. Per
muntar els cubs, introduirem la carn de

l’ànec amb la maionesa de taronja, decorarem amb un cub i la seva pell, per
acabar, tallarem uns talls de tremela i coronarem els cubs. Amb els cilindres, haurem d’anar-los pintant per l’exterior amb
un pinzell i el colorant alimentari negre,
d’aquesta manera ens quedaran brillants.
Farcirem d’ànec amb la salsa hoisin i rematarem amb el cruixent de sèmola i una
fulla de radicchio.
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Menja’t el cine

Memòries d’Àfrica

Pitu Anaya
PERIODISTA

Peix amb vi blanc
Aquesta és una de les receptes que els protagonistes mengen en una de les escenes
de la pel·lícula.
Aviat farà trenta anys que es va estrenar
aquesta història inspirada en l’obra de la
danesa Isak Dinesen. Aquest era el pseudònim que utilitzava l’escriptora Karen Blixen.
El guió és una adaptació de l’obra “Sombras
en la hierba”. Va ser la pel·lícula més important de l’any 1985 i guanyadora de set Oscar
(pel·lícula, director, guió, fotografia, direcció
artística, banda sonora i so). També va ser
premiada a Anglaterra, Itàlia i França.
El director, Sidney Pollack, va confiar tot
el projecte a les grans interpretacions de

Meryl Streep i Robert Redford. Ella va ser
nominada sense guanyar però ell no.
Amb un pressupost de 28 milions de dòlars
en va recaptar més de 130.
La pel·lícula és recordada per sempre més,
entre altres mèrits, per la genial fotografia
i extraordinària banda sonora composada per John Barry (guanyador de 5 Oscar).
La melodia central de la banda sonora i el
vol de l’avioneta pilotada per Robert Redford, amb Meryl Streep de copilot, anirà per
sempre més lligada a una de les pel·lícules
més inoblidables de la història del cinema, i
com diu l’actriu a l’inici del film “jo tenia una
granja a l’Àfrica”.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: Estats Units
ESTRENA: 1985
DIRECTOR: Sydney Pollack
GUIÓ: Kurt Luedtke
MÚSICA: John Barry
FOTOGRAFIA: David Watkin
MUNTATGE: Pembroke Herrring i Sheldon Khan
DURADA: 165 minuts

Karen (Meryl Streep) es casa per conveniència amb el baró Blixen (Klaus M. Brandauer). El lloc escollit per anar a viure
és Kènia, amb el propòsit d’explotar una
plantació de cafè. La baronessa, coneixerà la gent nativa i a un caçador d’elefants,
Denys (Robert Redford), amb el qual viurà
una meravellosa aventura que la portarà
a descobrir una Àfrica desconeguda i a
trobar el gran amor de la seva vida.

REPARTIMENT: Meryl Streep, Robert
Redford, Klaus Mria Brandauer,
Michael Kibowens, Suzanna Hamilton.

Pots trobar la revista

www.cinemesalbeniz.com
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La Salsa

El Rebost
Nutricional

Tony Vallory
PRESIDENT DE GIRONA BONS FOGONS

Dra. Anna Costa Corredor
Nutricionista · Nutriclinica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es - www.nutriclinica.es

Menys química i més producte

Posa la primavera a la teva taula

Des de ja fa uns quants anys, treballar professionalment en una
cuina està socialment ben vist i acceptat. Aquesta professió s’ha
dignificat al mateix temps que aquelles estances humides, generalment fosques, amb poca ventilació i molts greixos acumulats
que anomenàvem cuines, han anat desapareixent per transformar-se, poc a poc, en unes agradables cuines netes, lluminoses,
còmodes i, moltes d’elles, visualment transparents, amb la finalitat d’aconseguir que els clients s’asseguin a la taula amb un cert
punt de complicitat amb el personal que els prepararà el dinar o
el sopar.

La primavera arriba amb un munt de novetats gastronòmiques a
la seva motxilla: els brots verds, enciams, escaroles, carxofes i els
espinacs que contrasten amb fruites tant vistoses i dolces com les
maduixes, cireres, prunes, els albercocs, les nespres i... els primers préssecs. També inicia la temporada del peix blau: del verat,
anxoves, seitons i sardines, de la tonyina i el bonítol; i de marisc,
com els llagostins i les gambes, la sípia i les cloïsses. No et sembla
que, amb aquests ingredients, podríem preparar una bona amanida, o un apetitós guisat mariner, o bé un cruixent saltat? A mi em
sembla que sí... Fa entrar gana!

Ser cuiner està de moda, els nens somnien en ser grans cuiners,
els adolescents comencen a estudiar a les escoles d’hostaleria,
els joves es mengen el món realitzant preparats culinaris amb absurdes barreges d’ingredients que sembla que competeixin en un
concurs de receptes estrafolàries.

Doncs bé, si tens en compte aquests ingredients com a protagonistes dels teus plats, sense saber-ho, estàs preparant la teva pell
per a rebre uns rajos solars cada cop més intensos. Perquè aquestes verdures/hortalisses i fruites vénen carregades de vitamina C,
que a més d’ajudar a la síntesi de col·lagen (perquè la teva pell es
mantingui ben elàstica), té una funció tant antioxidant i protectora com la dels ß-carotens i antocianines, que les acoloren; i que
les vitamines A i E, de les quals són unes bones fonts dietètiques
els productes de la pesca. I si amb aquesta estació cal canviar a
roba més lleugera, per a poder lluir pell, l’àcid fòlic (la vitamina B9)
molt present a les verdures de fulla verda i als productes del mar
contribuirà a la reparació epitelial. I, per la seva part, una ingesta
suficient de greixos insaturats, com els que aporta el peix i marisc,
a mantenir-la ben hidratada.

Hem oblidat quin és el pal de paller de la nostra cuina. Els germans Adrià o els germans Roca no són aquest pal de paller. Tant
els uns com els altres són uns genis i, amb molt de treball durant
molts anys, han arribat a situar la nostra cuina en primeres posicions mundials però les seves creacions no han de ser el llibre de
referència dels nous cuiners.
Hem de saber fer crema catalana amb rovells i midó, un bon rostit
en cassola de terrissa o ferro colat, un bon i senzill platillo o un bacallà amb samfaina, enlloc d’esferificacions, aires i esponges que
es mengen. Hem d’aprendre d’on venim per a més endavant poder
anar més lluny. Hem de saber qui som per a poder-ho explicar tot
cuinant.
Cada cop ens trobem restaurants amb més química i menys producte. Hauríem de començar a demanar als nostres cuiners que
ens facin gaudir amb els plats de la cuina tradicional catalana.

Què et sembla? T’atreviràs a combinar dolç amb salat?, i els productes de la terra amb els del mar? Si crees plats amb tota aquesta
varietat i simfonia de colors, t’assegures també “brillar” aquesta
primavera.
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En Portada

restaurant

Cuina acurada i moderna a Bescanó
La cuina de Les Voltes és casolana però amb un toc modern i molt cuidat. S’hi pot esmorzar, dinar i sopar els
365 dies de l’any. Els esmorzars de forquilla hi són una gran opció així com la galta de vedella o el magret d’ànec
a la brasa per sopar. Tenen menú migdia de dilluns de divendres i també els caps de setmana a banda de servei
de càtering i la part de pizzeria que han engegat recentment, amb servei a domicili els divendres, dissabtes i
diumenges a partir de les 8 del vespre.
Al capdavant de l’equip de Les Voltes hi ha l’Antoni Vilert, un jove emprenedor amb empenta i ganes de treballar.
Sempre busca idees noves i va ser iniciativa seva la d’instaurar cada dijous a partir del mes de maig, el dia de
l’euro en què ofereixen des de terrines petites de galtes de vedella, fins a pinxos, cassoletes i tapes tot a 1 euro.
Ja fa cinc anys que ho fan i els funciona molt bé. Aquell dia s’omple la plaça amb 500 o 600 persones que no es
volen perdre una iniciativa bona, econòmica, interessant i en un ambient immillorable.
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A més, disposen d’una terrassa exterior
que està oberta tot l’any però que de cara
al bon temps hi programen espectacles,
monòlegs i algun concert que podeu
acompanyar amb els còctels, gintònics i
combinats que preparen.

R E S TA U R A N T

L E S V O LT E S

Te l . 9 7 2 4 4 0 4 5 5
cafevoltes@gmail.com
Plaça de les Nacions, 9
17162 BESCANÓ

“Les Voltes va obrir el
2001 com un petit bar”

Les Voltes se situa al centre del poble de
Bescanó, en una zona de fàcil aparcament i amb un parc i zona infantil al costat. Va obrir el 2001 com un bar petit i al
cap de 7 anys va ampliar-se per fer la part
de restaurant.
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Perfil de dona

Natàlia Arisa Petitbó
Metgessa, músic i compositora

“Gràcies a L’HOSPITAL TRUETA de GIRONA he tingut l’oportunitat de
veure que la música ens ajuda a donar el millor de nosaltres mateixos”
Fa més de tres anys que, voluntàriament, dirigeix sessions de música a la planta de pediatria de l’Hospital Trueta de Girona. Visita una
vegada a la setmana els nens per ajudar-los a
expressar les emocions a través de la música.
Graduada en Medicina per la Universitat de Girona.
La musicoteràpia és només per a nens o també
per a adults?
Aquí hem comprovat que als nens els va molt bé.
És molt diferent com arriben a la sessió i com
marxen, i sobretot com la viuen. Els seus ulls
atents i il·lusionats amb la música desperten en
mi les ganes de compartir i donar el millor, de
viure amb ells una estona bonica que després
tots puguem recordar amb un somriure d’agraïment. És molt bonic que la música ens ajudi a
donar i compartir el millor de nosaltres mateixos, i és un regal venir a la Cyberaula de l’Hospital Trueta amb ells. Els nens sempre et recorden
que tu també ets un nen. Amb ells aprenc que
donar i rebre són el mateix perquè tot el que
dónes, ho reps, no hi ha separació. Aprens que
no hi ha subjecte ni objecte, només hi ha unitat.
Quin tipus de música fas servir?
A cadascú li gratifica un tipus de música, i té una
memòria personal i emocions associades a ella.
Per això és important preguntar prèviament quina música agrada. Mica en mica vas veient què
fer... simplement gaudint del present i fluint amb
el que es viu al moment.
Cada sessió que fem és diferent perquè ens trobem nens amb diversos estats d’ànim i de salut.
L’aplicació de la música contribueix a subsanar
angoixes i dolors, amb uns resultats sorprenents.
Què han de fer ells?
“La música comença i acaba en el silenci…”
A vegades, els demanem que tanquin els ulls
i escoltin... després els preguntem què els ha
despertat la música -musicoteràpia passiva.
(Toco l’Ave Maria de Bach, el Canon en D de Pachelbel, el Danubi Blau de Strauss, el Llac dels
Cignes de Tchaikovsky...). Molts coincideixen en
sentir pau i llibertat. Mentre ho parlem, es genera un ambient de confiança i familiaritat i ara
són ells qui, amb els instruments de percussió
que tenim, segueixen la música amb alegria, i
ens inventem melodies, ritmes, cançons... i fins
i tot n’hi ha que ballen! –musicoteràpia activa.

“Amb els nens aprenc
que donar i rebre
és el mateix”
veus precioses de cada nen. Vull destacar que
sempre m’he sentit molt ben acollida per part de
tots els professionals de la planta (infermeres,
metges, administratius, persones que ajuden
amb la neteja) i que és també gràcies a ells i la
gran feina que fan que puc fer jo la meva. Sóc
molt feliç.
T’has especialitzat més en pediatria?
Sí... Tot i que també vaig fer el meu treball de
final de carrera en el camp de la geriatria, titulat
“Estudi dels efectes d’una intervenció amb música en persones amb Alzheimer en fases lleu
i lleu-moderada”. Hi ha estudis on s’emfatitza
la importància de la musicoteràpia en la qualitat de vida de les persones amb Alzheimer. S’ha
vist que la memòria musical és l’última que es
perd... jo afegiria: “si és que es perd algun dia…”.

“Vaig presentar el projecte
al Trueta fa més de 3 anys,
a finals de 3r de Medicina”
Com va sorgir que comencessis aquest projecte al Trueta?
Va ser fa més de 3 anys, a finals de 3r de Medicina. Recordo que primer vaig exposar-lo al
Dr. Lluís Ramió (Neuròleg), i va ser ell qui em
va aconsellar que el presentés al Dr. Lluís Mayol
(Director Clínic de Pediatria). Tant el Dr. Ramió
com el Dr. Mayol van mostrar molt d’interès pel
projecte, i molt amablement van ajudar-me a donar-li forma. Des d’aleshores vaig una vegada a
la setmana a la Cyberaula de la 3a planta, i amb
la Pilar Lahoz, una bellíssima persona i professora de l’hospital, fem música amb els nens i
nenes que estan ingressats. Tenim un teclat que
ens va regalar “La Caixa”, uns instruments de
percussió de Cuba i una guitarra. I, sobretot, les

Explica’ns alguna de les anècdotes que has
viscut.
Podria explicar-ne moltes, des de balls que han
fet fins a una cançó inventada per ells, que es
diu “L’Amor” (està penjada al costat de la pissarra). Però si me n’hagués de quedar alguna, em
quedaria amb la més recent, amb la d’un nen
que potser sense saber-ho m’ha ensenyat molt
i m’ha servit d’exemple. És un nen que periòdicament ve a l’hospital. El vaig conèixer quan
estudiava pediatria, i aquesta setmana he tornat
a coincidir amb ell. La seva mare em va explicar
que ara s’han apuntat els dos a classes de salsa.
Vam demanar-los si ens podien ensenyar com
ballaven i de seguida es van aixecar i ens van
ensenyar els 3 passos que havien après fins llavors. Encara ara m’emociono en recordar aquell
moment... El metge és la ment del propi pacient... Veure’l a ell ballant feliç amb la seva mare
i després, sumant-s’hi les infermeres, la Pilar i
una metgessa…És un regal...
Segur que ell no recordava que era a l’hospital...
...Va ser un dels moments en què, una vegada
més, comprovo fins on és capaç d’arribar la música, fins on és capaç de curar l’amor i la resposta, tan simple i tan bonica alhora, em recorda que la música i l’amor no tenen límits... són
lliures. Recordar-ho és recordar qui ets i quant
amor tens per donar i compartir. I dono gràcies
a Déu per poder-ho viure.
La música amb amor cura… cura la ment, calma
el cos i purifica l’ànima.
Curar és fer feliç.
Els nens em fan feliç cada dia mostrant-me el
seu somriure innocent…
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La Recepta

Mousse
de xocolata

Eva Olivares

www.evacuinera.cat

en 5 minuts

Ingredients
• 2 alvocats madurs
• 160 g de xarop d’agave*
• 30 g de cacau en pols
• 1 pessic d’essència de vainilla (opcional)
Comencem tallant els alvocats horitzontalment per treure’n l’os. Llavors en traiem la polpa i la posem en una picadora juntament amb el cacau, l’agave i la vainilla, si en
voleu.
Batem a tota velocitat un parell de minuts fins que ja no
es distingeixi l’alvocat i tot hagi quedat ben lligat. I llestos.
Només caldrà que ho poseu en recipients i ho deixeu refredar una estona a la nevera. Fàcil oi? Si voleu que us quedi
més bonic per servir-ho en un dinar o un sopar amb convidats podeu alternar làmines de fruita. Jo ho he fet amb kiwi
perquè veieu com queda de bé.
Què us ha semblat la recepta? Provareu de fer-la?
Bon profit!

*El xarop d’agave és un substitutiu edulcorant, és a dir, substitueix el sucre o la mel, té un índex glucèmic més baix. En podeu
trobar en grans superfícies sense problema, a la zona dels sucres o bé a la de dietètica. Si no en trobeu ho podeu fer amb mel
però us quedarà més dolç.
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Perfil d’home

Carles Arbusé
El xiulet

“Vull que amb el meu xiulet la gent s’uneixi”

“L’avantatge de la música
xiulada és que li dónes
molta més ànima”

Nascut al barri de Sant Narcís de Girona,
Carles Arbusé prepara un nou disc de música xiulada per Sant Jordi. Serà el desè que
treu al mercat amb una forma molt peculiar
de cantar, xiulant, després d’haver gravat
més de 100 cançons al llarg de la seva trajectòria.
Com se’t va ocórrer això de xiular en lloc
de cantar?
De fet vaig començar cantant. Jo sóc dels
anys 60, aleshores es cantava molt a les
parròquies i el que tenia una mica de veu
sempre se’l feia cantar a les corals. Jo era
solista i un dia, en una activitat de l’església,
faltava un senyor que tocava un petit orgue,
doncs jo em vaig posar a xiular aquell trosset de la cançó que ens quedava buit i a la
gent li va agradar. A partir d’aquí sempre
que fèiem alguna cosa, ja em deien si xiulava. Als Maristes, també ho vaig seguir fent
fins que a Girona se’m va conèixer com el
mestre xiulador. Tot i això, no va ser fins el
1997 que va néixer el Xiulet, fins aleshores
era un embrió.
Com serà el nou disc que prepares per
Sant Jordi?
Serà un CD de 12 temes tots xiulats i tots
de música tradicional catalana, coneguda,
popular, com la Gabina o El cant dels ocells,
El noi de la mare, el Boig per tu, Rosó, Paraules d’amor. Ara aquest mes gravaré
dues cançons més entre elles El cant de la
senyera i l’Emigrant, juntament amb el director de la Principal de la Bisbal, el músic

Francesc Cassú, i es farà un quartet de corda. Aquest disc és un disc per unir, per fer
que la gent s’assegui i es deixi portar per la
música.
Suposo que pel fet de xiular, t’entenen a
tot el món i t’estalvies l’impediment de la
llengua
Sí. A més jo sempre dic que amb la meva
música xiulada l’avantatge que té és que
surt de dins, del cos. Així li dónes molta
més ànima, li dónes el to com si cantessis
perquè d’alguna manera també mous el teu
cos, un instrument a vegades és molt fred.
Vas estar vivint una època a Miami i donant
a conèixer allà la teva música, oi?
Sí, vaig anar a força televisions d’allà, amb
molta audiència com el programa “Despierta América”. El xiular unia a la gent. Jo
el que intento és que amb el meu xiulet, la
gent s’uneixi, l’essència és fer música.
Quina és la cançó que t’ha costat més xiular?
Les cançons que són més difícils són les de
música clàssica perquè aquest tipus de música és molt exigent amb ella mateixa. Prové de
molts anys enrere i aleshores hi havia molts
tabús, i el xiulet en aquell moment tampoc
s’acceptava, la gent no xiulava. El Por ti Volare d’Andrea Bocelli em va costar una mica
de xiular.
El més difícil, suposo, també deu ser xiular amb una orquestra?
Sí, però l’avantatge és que estàs tocant
amb professionals.Et pots equivocar, i m’ha

passat, i si toques en directe amb una bona
orquestra t’ajuda i no es nota. Jo prefereixo
més tocar sempre amb músics perquè entre uns i altres ens anem acomodant a la
cançó, a part que és molt més dolç dalt de
l’escenari.

“Porto gravades més
de 10 cançons des
que tinc un pulmó”
Continues xiulant tot i que malauradament
vas patir càncer de pulmó. T’has trobat
amb més dificultats?
Per això vaig tornar d’Amèrica. Els metges
em van dir que em quedaven 3 mesos de
vida, i d’això ja fa 8 anys. Em vaig negar a
morir però tot el desenvolupament del càncer em va portar a haver-me de treure el
pulmó dret. Em van dir que tindria deficiències respiratòries i que ja em podia acomiadar de xiular perquè ja prou problemes
tindria en respirar. Doncs ja porto gravades
més de 10 cançons des que tinc un pulmó i
fins i tot xiulo més potent que abans. Jo crec
que quan tens mancances d’alguna cosa, el
cos busca una altra sortida, i en aquest cas
la va buscar en el diafragma que jo abans no
utilitzava tan com ara.

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART
M e n ú

i

C a r t a

El Restaurant La Brasa de Quart es troba a dos minuts de Girona.
És ideal per a gaudir com a casa i hi podreu degustar una bona pila de plats casolans i
una excel·lent carn a la brasa.
Obert cada dia a excepció dels dimarts, i a la nit, obert els divendres i els dissabtes.
Carretera Girona-Sant Feliu, km. 3,3
17242 QUART-GIRONA
Tel. 972 468 928

SALONS INTERIORS

Ideals per a celebrar-hi qualsevol festa, per a colles,
celebracions d’aniversaris, comunions,
i sempre amb un tracte molt familiar.
La Brasa us prepara el millor preu
pel vostre menú i podeu reservar per telèfon.

Són molt recomanables la varietat
de GINTÒNICS i mini gintònics que preparen
a qualsevol hora

GRAN TERRASSA

La terrassa de la Brasa de Quart és ideal per a esmorzars, dinars i,
sobretot, sopars. Una terrassa per menjar-hi amb família,
que inclou una zona tancada de parc infantil i una altra de chill out
per gaudir de les millors nits a la fresca.

25 I 26 D’ABRIL

FERIA DE ABRIL SEVILLANA

Els dies
hi ha preparada la gran festa de la
amb música en directe per a gaudir i ballar amb un menú especial a base de plats típics andalusos, com el pescadito frito o els chocos.
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MOSSEGADES
El Celler de Can Roca cuina per l’Himàlaia
Els germans Roca del Celler de Can Roca, el segon millor restaurant del món, han dissenyat
el menú que l’Expedició BBVA de l’alpinista Carlos Soria ha portat als camps d’alçada de
l’Annapurna (8.091m), a la serralada de l’Himàlaia. El mateix Jordi Roca, el petit dels tres
germans, responsable de la cuina dolça del restaurant i considerat el 2014 com el millor
reboster del món, ha estat l’encarregat d’elaborar-ho ja que ha acompanyat l’Expedició fins
al Camp Base d’aquests vuit mil. El menú, variat i molt energètic des del punt de vista nutricional, pretén traslladar l’esperit i les elaboracions pròpies del Celler de Can Roca a l’Himàlaia nepalès. En aquest sentit, no han faltat els plats de profunda tradició catalana com
l’escudella, els canelons d’albergínia o la pròpia crema catalana. Cuscus de cérvol, crema
de carbassa amb nou anisada, arepa amb tingui de pollastre, arròs d’anguila o pera fumada
seran alguns dels plats que podran degustar els membres de l’Expedició BBVA.

Aina Roglan, tercera classificada a MasterChef
L’Aina Roglan, la tercera clasificada de MasterChef Júnior, va visitar la sala de Canet
d’Adri i va parlar amb Girona Gastronòmica
de la seva experiència al concurs. La coneixerem al proper número.

Felicitats al Trueta
Un cop més volem felicitat a tot l’equip de la tercera planta Pediatria de l’Hospital Josep Trueta de Girona per la seva tasca en millorar l’estada als nens i infants ingressats. Els ajuden
amb música, jocs, lectures i, com no, a aprendre a menjar bé i saludable amb els millors
productes de la terra.

El 18 i 19 d’abril,
Gastronomia a Banyoles
Banyoles celebra la Fira Gartstròmia per a
tots els públics, amb un nou espai d’art al
centre de la plaça Major. Des de l’elaboració
d’un paper germinador del molí de la Farga
amb llavors d’hortalisses i herbes aromàtiques, a càrrec de l’Escola de Natura, passant per un taller de pintura amb l’ajuda del
pintor Gonzalo Tabuenca on els més petits
aprendran a aplicar la seva mirada d’artista
a l’aliment, mitjançant l’observació de bodegons de Meléndez, Cézanne i Picasso o la
possibilitat de treballar una pintura sobre
fusta i endur-se-la a casa. Tot això, a més
d’un taller de ceràmica per adults i joves, i
moltes altres activitats, a Banyoles, el 18 i
19 d’abril.

Bar Restaurante

Rincón Latino

Disfruta de tus platos típicos hondureños
y de un gran ambiente familiar

Cada sábado, BANDEJA PAISA COLOMBIANA
Cada domingo, VARIEDAD DE SOPAS, JAIBA TERNERA O MONDONGO
¡¡¡y mucho más!!!

MENÚ DIARIO · Platos Combinados · Porción de Pollo · Enchiladas · Picadas · Tacos
C/ Santiago Rusiñol,13 - GIRONA
Para más información puedes llamar al teléfono 972 91 38 80

Abierto de martes a domingo
de 8 de la mañana a cierre

www.gironagastronomica.cat | 17

18 | www.gironagastronomica.cat

Obertura

Pròxima obertura a Girona de Chicken & Chips
Al gust de tots!
• Esmorzars, plats combinats i batuts
• Plats tradicionals del sud de l’Índia
Especialitats
Unes excepcionals chicken & chips de Girona

Horari:
Dilluns, dimecres i diumenge
de 7:00 a 00:00 h
Dijous i dissabte
de 7:00 a 3:00 h
de la matinada

Bar-Restaurant OVIYAA

C/ Figuerola, 32 - Girona - Tel. 972 24 18 22 - oviyaarestaurant@gmail.com
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Matança del porc

La Matança del porc
a Canet d’Adri
Canet d’Adri dóna un nou impuls a la Matança del Porc
amb més activitats i la implicació de més productors resultants.
La festa de la Matança del Porc de Canet d’Adri continua fent
passes endavant any rere any. En la seva quarta edició, celebrada
el passat 15 de febrer, els esforços es van centrar en excel·lir en
el contingut de la que ja és la festa popular d’hivern més important de la Vall de Llémena.
El restaurant La Sala i l’empresa càrnia Embotits Pagès, impulsors i organitzadors de la festa, han obert la IV Festa Matança
del Porc a altres restauradors de la Cuina de les Carboneres. En
aquest sentit, per primera vegada els visitants han pogut gaudir
d’una àrea de tastos gratuïts de receptes de matança de diferents restaurants de la zona.
El costelló de porc rostit del restaurant La Sala, les salsitxes amb
ronyons de Mas Palau i la cassola de brou de Can Perot van ajudar a fer més saborosa una jornada que, com de costum, comptava amb una fira d’artesans i productors locals. Embotits, ratafia, planter, pa i pastissos, cava o joies artesanes van ser alguns
dels productes presents al cobert de la plaça del poble.

Miquel Pujolar, del restaurant La Sala, es mostra satisfet de la
consolidació de la festa i de la implicació de cada vegada més actors en la promoció turística de la vall: “El producte que hem de
vendre és la Vall de Llémena en el seu conjunt. Els empresaris de
la zona no som competència entre nosaltres, som petites peces
d’un tot que és el que hem de defensar”.
Al bell mig de la plaça, un dels protagonistes més destacats de
la festa va ser el porc. Un exemplar de 94 kg de pes que Narcís
Torrentà, d’Embotits Pagès, va desfer en directe, tot elaborant
carn i embotits. D’altra banda, un porc d’unes característiques
radicalment diferents va cedir el protagonisme als més petits.
En aquest sentit, la festa Matança del Porc té com a imatge institucional, ja des de l’any passat, una il·lustració del bisbalenc
Joan Abras el ‘Porquet Feliç’. Durant la jornada, els més petits
van fer la seva pròpia versió de l’obra de Joan Abras, que ja és
tota una icona de la festa.

Aquests són els guanyadors de les interpretacions del Porquet Feliç:

Paula Castro, 6 anys

Alba Heredia, 7 anys

Guillem, 6 anys
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En forma

C/ Juli Garreta, 26-28 - GIRONA - Tel. 972 09 24 83
Facebook: Ruth Vela Fitness Gym - Twitter: @ruthvelafitgym
Horari: de dilluns a divendres, de 7 a 22h i dissabtes de 10 a 13h

Sense matrícula
Preus accessibles a tothom

“És el primer gimnàs a
Girona que ofereix el
sistema d’entrenament
Kangoo Power”
És el primer gimnàs a Girona que ofereix
Kangoo Power, per a totes les edats. Es
tracta d’un nou sistema d’entrenament
que et permet rebotar minimitzant l’impacte a través d’unes botes ovalades
d’origen suís, les Kangoo Jumps. El Ruth
Vela Fitness Gym participarà el 25 d’abril
en un campionat de Kangoo Power a Madrid.
Dues dones emprenedores, l’Ester i la
Ruth, fa gairebé quatre anys que van engegar el seu gimnàs a Girona. Un gimnàs
amb un tracte molt personalitzat que per
elles és com una gran família i que es dirigeixen a tota aquella gent que vol gaudir
de l’esport, a totes les edats.
Classes d’aeròbic, zumba, fitness, spinning, tonificació, estiraments, pilates,
cardio box i entrenaments personals. Els
dimecres, a més, ofereixen zumba kings
per als més petits.

Calçat d’entrenament Kangoo Power

BAR RESTAURANT BRASERIA
Carrer Adri, 15 · Girona
T. 872 08 13 95

Bar Restaurant Bo de Bo

Especialitat en arrossos i bacallà
Menú diari a 11 euros
40 primers a escollir
40 segons a escollir
40 postres a escollir
Menú de cap de setmana a 17 euros
Amplis menjadors · Aparcament
Sopars-ball tots els dissabtes a la nit
Obert cada dia
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MOSSEGADES
“Compartint Taula” a Santa Coloma
La Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta de Santa Coloma de Farners s’adhereix al
projecte “Compartint Taula” per tal que les persones grans del municipi que compleixin els
requisits podran tenir-hi un plat a taula durant tres mesos. L’objectiu del programa és oferir
alimentació gratuïta a persones grans amb necessitats socials i/o econòmiques i garantir la
seva correcta nutrició en un centre de proximitat, amb una atenció professional i de qualitat,
on podran rebre l’atenció que necessiten. Aquesta és una iniciativa de l’Associació Catalana
de Recursos Assistencials (ACRA) que s’ha proposat cobrir, gratuïtament, les necessitats
nutricionals de 1.000 persones grans cada dia.

Agustí Benedito a Girona

Festival del vi, Vívid a la Costa Brava
Cent nou activitats i promocions es desenvoluparan a les comarques de l’Alt Empordà i el
Baix Empordà durant el mes d’abril, dins del segon Festival del Vi, Vívid, creat pel Club de la
Ruta del Vi DO Empordà del Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona per promoure l’enoturisme a la Costa Brava. El programa d’activitats inclou degustacions
de vi, activitats a la natura (com ara enosenderisme i enocaiac), àpats gastronòmics amb
maridatge de vins, actuacions de música i ball maridades amb vi, jornades de portes obertes
i fires, tractaments de vinoteràpia, a més d’activitats adreçades a professionals del món del
vi i el turisme. El programa complet es pot consultar al web http://vivid.costabrava.org.

Agustí Benedito, candidat a les eleccions
presidencials del FC Barcelona, visita Girona per trobar-se amb els culers gironins.
Durant la seva visita parla amb Girona Gastronòmica sobre els seus gustos culinaris.
Explica que prefereix la cuina tradicional
catalana i subratlla la gran qualitat gastronòmica de totes les comarques catalanes.
Peus de porc i lletons són els seus plats
preferits.

Un dels clàssics de Girona
El CAU DEL LLOP és un dels restaurants
clàssics de la ciutat de Girona, situat al mateix barri vell. Conegut per les seves truites
i la seva especial decoració amb llar de foc
que ens recorda la Girona dels anys 80 i la
seva essència que encara hi perdura. Ara,
els dissabtes al migdia, ens proposen menjar cargols.

R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975
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També pots menjar els nostres plats de sempre!

NOU BUFFET LLIURE

Hotel Vilobí
OBERT CADA DIA MIGDIA I VESPRE
GRAN VARIETAT AMB PRIMERS SEGONS I POSTRES
CUINA TRADICIONAL I DE MERCAT KM.0
Descubreix els sabors dels nostres plats

Crta. Aeroport, s/n
(a 50 metres de la terminal de l’aeroport Girona - Costa Brava
Tel. 972 473 483 - canserra@hotelvilovi.com
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La Recepta Dolça

Bunyols de crema
pasta chous
175 ml. d’aigua
175 ml. de llet
135 gr. de mantega
5 g de sal
5 g de sucre
200 g de farina fluixa
5 ous

En una cassola, hi posem l’aigua, la llet, la sal, el sucre i la
mantega. Quan arrenqui el bull,
haurem de tirar-hi tota la farina
i remenar-ho enèrgicament fins
que tingui una textura que es
desenganxi de les parets de la
cassola. Tot seguit anirem afegint els ous a poc a poc tot lligant-los fins a obtenir una pasta
cremosa.

Lluís Blanch

PASTISSER
*Postres elaborades a l’Aula
Gastronòmica del Mercat de Salt

Procediment del bunyol
Quan la pasta choux i la crema pastissera siguin fredes, ho ajuntem tot plegat fins que ens quedi una pasta fina i cremosa. Fem
petites boletes amb l’ajuda d’una mànega pastissera i ho anem
fregint en una paella amb l’oli ben calent. Un cop freds, els arrebossem amb sucre.

crema pastissera
250 ml. de llet sencera
50 g de sucre
2 rovells d’ou
20 g de Maizena
1 canó de canyella
1 pell de llimona

En un cassó hi posem a bullir el
sucre amb la llet (en reservem
una mica per desfer la Maizena), la pell de llimona i el canó
de canyella. A part, en un bol,
els rovells d’ou, la Maizena i la
mica de llet. Amb un batedor
anem remenant fins que no ens
faci grumolls. Quan la llet del
foc ens bulli, retirem la canyella
i la pell de llimona i hi afegim la
barreja dels rovells. Anem remenant fins que comenci a bullir i ho retirem.

Història
És una variant d’altres bunyols que quan arribava la Quaresma
i amb ella el dejuni i abstinència, eren pràctiques molt esteses
antigament. Per això aquests bunyols eren un recurs popular
per fer menys dur un període de set setmanes en què no es
podia menjar res provinent d’animals de sang calenta. Això era
l’abstinència de la Quaresma. Per això el seu origen sorgia de la
necessitat popular d’endolcir els dies perquè el període quaresmal fos més passatger fins a arribar la Pasqua.
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La Vinya

Els Cocktails

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

BARMAIND PROFESSIONAL

El vi i la gastronomia

Old Fashioned

És evident que els vins, actualmente per la seva gran personalitat
i diversitat, són una part important de la gastronomia de qualitat.
En el món de l’hostaleria i restauració, l’equilibri entre un plat i
un vi és el que anomenem “maridatges”. Què és el maridatge? El
maridatge consisteix en saber trobar un equilibri entre un plat i
un vi de tal manera, que sigui per afinitat o per contrast, es creïn
unes sensacions agradables que no són altra cosa que augmentar
el plaer d’una bona taula.

Ingredients

Naturalment la decisió d’un tipus de vi per un plat és molt subjectiva i no necessàriament encertada per tots els membres de la
taula. Aquell critèri bàsic del blanc pel peix, el negre per la carn
i el cava per les postres ha quedat obsolet, encara que està fonamentat en la tradició ancestral de que el peix és un plat més
senzill, per la seva textura i composició, que la carn, sobretot si és
una carn roja i segons com hagi estat elaborada. La gran varietat
de vins, tant blancs com negres, segons el tipus de raïms i de la
forma en què han estat elaborats, fa que a vegades el maridatge
sigui absolutament diferent. Un plat de carn blanca o d’au amb
una salsa més o menys elaborada pot maridar perfectament amb
un vi blanc de Garnatxa blanca de l’Empordà amb criança en fusta.
Un negre rodó, jove, suau i poc tanic, una mica fresc acompanya
bé una sarsuela o suquet de peix poc condimentat. Per fer un bon
maridatge cal conèixer bé la composició i textura dels plats així
com el perfil dels comensals. Avui dia està de moda fer maridatges al revés, o sigui, a partir d’uns vins seleccionats, i estudiar
amb quins plats poden resultar millor.
Maridatge que els proposo: unes gambes de Palamós a la planxa
amb un vi jove rosat de l’Empordà elaborat amb una curta maceració de raïm Lladoner i ben fresquet.

4,5 cl. Bourbon o Rye Whisky
2 gotes de bíter Angostura
1 terròs de sucre
Aigua o soda

Decoració
Pell de taronja i cirera vermella
Cocktail elaborat directament en
got ample de tipus whisky (Old Fashioned) o de mitja combinació. En
primer lloc, introduirem el terròs
de sucre dins el got i, a continuació,
el mullarem amb l’Angostura, un
bíter amarg fet a partir d’una gran
varietat de botànics. Tot seguit, i a
gust del consumidor, hi afegirem un mica d’aigua o de soda per
tal de desfer el terròs de sucre amb l’ajuda d’una cullereta. Un cop
el sucre estigui desfet, introduirem uns glaçons de gel i el whisky.
Finalment, el decorarem amb una pell de taronja i una cirera vermella. Ara bé, s’accepten variants com ara la pell de llimona o
d’aranja pels més atrevits. Tot i que és una beguda aparentment
senzilla, l’hem de remoure lentament i dedicar-li temps perquè
tots els ingredients es barregin bé.
Ens trobem davant d’una combinació “made in America” i clàssica per excel·lència que té el seu origen a l’any 1880 a Louiville
(Kentucky), o almenys això es diu. Alguns expliquen que el seu
inventor va ser el barman del club Pendennis i que un membre
del mateix club, el coronel Pepper, el va popularitzar donat que
ell destil·lava el whisky Old 1776. Més tard, aquesta combinació
es va traslladar a l’hotel Waldorf Astoria de Nova York i allà es va
popularitzar. Com és evident, la utilització d’altres destil·lats per
elaborar aquest cocktail , com ara el brandy o el rom, també està
contemplada. Sense anar més lluny, el sol fet de variar el tipus de
whisky, Rye (especiat i sec) o Bourbon (amable i caramel·litzat) ja
ens donarà un matís diferent.
Des de fa un temps cap aquí, la cocteleria també s’ha vist marcada
per aquest afany de la moda vintage i del retorn dels clàssics. La
televisió ha tingut una part de culpa i ha posat el seu gra de sorra.
Si el Vesper es va fer famós per ser la beguda de l’agent 007 i el
Cosmopolitan era l’estrella de Sexe a Nova York, ara l’Old Fashioned és la beguda predilecta d’en Don Draper, el protagonista de
Mad Men. De ben segur, no passarà de moda.

Nykteri’s Cocktail Bar
Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com
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Grup Altamira · Wine & Tapes

Crta. N-II km.710 | Fornells de la Selva | Tel. 972 476 709 | www.altamiragirona.com
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El plaer de cuinar

Passió per la cuina
A la nostra última revista, comentàvem la
importància de la cuina en l’àmbit professional, però insistim en la cuina dels amateurs, animant-los a continuar amb la seva
afició, experimentant, ja sigui en família o
en tertúlies entre amics que tantes estones
de satisfacció ens donen. Tot aquest món de
professionals i enamorats de la cuina casolana, sempre expectants a l’última innovació
de les millors cuines, ens donen unes senyes d’identitat nacional molt determinants.
La cuina, podríem dir, és com la caixa negra

de la cultura d’un poble, que es nodreix del
que ens proporcionen els nostres camps,
les nostres granges, del que trobem als
nostres mercats, dels nous productes vinguts de més enllà de les nostres terres, del
que hem heretat i après de la nostra gent
gran que són les arrels culturals que continuen vives i estables a través dels dies i dels
anys.
L’edat mitjana fou una època d’esplendor
a la cuina catalana. El Llibre del Sent Soví
(1324), d’autor desconegut, redactat en
català, és un dels manuscrits més antics
d’Europa escrit en una llengua diferent del
llatí i el primer receptari conegut de cuina
catalana. Conté més de dues-centes receptes. Va ser un dels llibres de cuina de
més influència a Europa i algunes de les
seves receptes van ser copiades al segle XV
en receptaris italians. Se’n conserven dos
manuscrits, un a la biblioteca de la Universitat de València i l’altre a la Universitat de
Barcelona.
I el Llibre de Coch, del mestre Robert de
Nola, dedicat al Rei Ferran I de Catalunya
i Aragó, instal·lat a Nàpols, és considerat
com un dels receptaris bàsics de la cuina
medieval i marcà intensament les cuines
del Renaixement. Aquest manual de gastronomia no es limità sols a donar receptes
de cuina sinó que és més ampli. Comen-

Vicenç Andreu

ça amb diversos capítols sencers dedicats
a com tallar la carn a la sala, davant dels
senyors, cosa de gran importància a l’època, i el segueixen altres que ensenyen tots
els oficis de cuina i sala, com servir a taula
per a diferents tipus de personal, com afilar
ganivets, com servir l’aigua, com fer de majordom, de cambrer, de cap de sala...
Tot això ens dóna molta informació sobre les
pautes de l’alimentació a l’Alta Edat Mitjana,
i ens demostra la gran importància que ja es
donava aleshores als aspectes culinaris en
tota la catalanitat.
Fa temps em van regalar un petit llibre el
qual vaig gaudir llegint. Va ser escrit l’any
1787 pel caputxí Fra Sever d’Olot. Aquest
personatge, en els diferents capítols del llibre, ens ensenya a conèixer les llavors i la
manera de sembrar-les, receptes per matar
les plagues dels brots, plantar i empeltar
diferents tipus d’arbres però el més interessant pel nostre objectiu culinari és la forma
en què ens mostra la cuina, pràctica, antiga,
sana i plena de matisos, recollits en la part
del Llibre de l’art de cuinar.
Aquestes receptes ens ensenyen els recursos i les habilitats de la gent d’aquella època
i que gràcies a aquest llibre han arribat fins
a nosaltres.

Extracte del llibre de Sent Soví (Editorial Barcino, 1979) Pàgina 207.

Pastisseria Armengol
C/ Àngel Guimerà, 77 - 17190 SALT - Tel. 972 23 77 01
Plaça MIquel de Palol, 5 - 17005 GIRONA

Som un negoci familiar i des de 1966 ens aixequem ben d’hora per fer-te la vida més dolça.
L’experiència de tots aquests anys i la satisfacció dels nostres clients són el nostre aval.
Volem estar presents en les teves celebracions i d’altres moments especials de la teva
vida, de l’única manera que podem: oferint-te els nostres productes de qualitat, ja que fem
servir la millor matèria prima del mercat.

www.armengolpastissers.com
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Literatura i Gastronomia

“Un cadàver
entre plat i plat”
Xavier Kieffer és el cuiner propietari del petit restaurant Les
Deux Églises, a Luxemburg. La misteriosa mort d’un important
crític gastronòmic al seu establiment el porta a penjar el devantal per convertir-se en un detectiu aficionat que es deixarà la
pell en el cas. Com s’intueix pel títol però, la gastronomia és part
fonamental del llibre. Un cadáver entre plato y platopermet al
lector descobrir les receptes luxemburgueses més tradicionals,
i és que Kieffer renega de l’alta cuina i dels experiments que
aquesta comporta. Ell aposta per plats de tota la vida, això si,
amb el seu toc personal:

A partir del día siguiente y durante toda la semana la carta ofrecería Bierfleisch, un estofado sajón a la cerveza con rodajas de
apio fritas. La variante personal de Kieffer de esa receta consistía en adobar un día antes la ternera en Bofferding Hausbéier,
una cerveza de malta luxemburguesa de sabor dulzón. Puso varios pedazos de carne con cebolla, ajo, zanahoria y una pizca de
comino en una olla metálica, y echó la cerveza.
La lectura d’aquest llibre provoca, com pocs, unes ganes increíbles de visitar un bon restaurant o de picar alguna cosa amb
cara i ulls:

En un pispás organizó un piscolabis a base de aceitunas francesas, unas cuantas salchichas, una baguetee y un tarro de confit de
pato Mulard. Lo colocó todo en una bandeja, junto con un filete
de anguila ahumada y unos cuantos tomates recién cogidos del
huerto, y volvió con Vatanen.
I, si no som precisament uns professionals de la cuina, sempre podem seguir aquesta recepta. Només ens cal una mica de
temps:

Eva Godàs

PERIODISTA

Kieffer puso la pularda en una pequeña cacerola (…). Se limitaría
a cocer el ave a fuego lento durante unas cuantas horas, hasta
que estuviera tan tierna que pudiera comérsela con los dedos y
un poco de pan. Le echó un chorlito de vino blanco y un ramillete de hierbas aromáticas y dejó que el horno a ochenta grados
hiciera el resto.
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L’Entrevista

Antoni Escudero i Martínez

President de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona

“La Jonquera a mi m’ho ha donat tot”
President des del 2003, aquest setembre complirà tres mandats al capdavant de la Federació d’Hostaleria de les comarques gironines. Nascut a Salobre, Albacete, va venir en plena dictadura franquista
a treballar de cambrer a l’hotel Porta d’Espanya de la Jonquera on hi ha acabat desenvolupant varis
negocis, entre els quals el Gran Jonquera Outlet & Shopping.

Al setembre es presentarà a la reelecció?
En principi sí. Em sento amb ganes de
continuar i estic molt a gust amb la Federació. Jo crec que davant de les administracions, la patronal té un bagatge
que no havia tingut i s’ha estat fent molt
bona feina.
Sempre s’ha dedicat al turisme?
Sí. Jo vaig venir a treballar de cambrer
en un hotel que encara existeix, Porta d’Espanya, després vaig passar per
l’Hotel Duran del Pertús i després vaig
fer el salt en una agència de duanes on
vaig treballar gairebé 20 anys. Durant 7
anys d’aquests 20, vaig compartir negoci
amb l’agència de duanes. Amb la meva
família vam decidir muntar un negoci a

la Jonquera, que va anar creixent i per
aquest motiu vaig acabar deixant l’agència. Eren els anys 80 i ara fa 31 anys que
tinc negocis a La Jonquera i n’estic content.
Són tots negocis d’hostaleria?
Sobretot comerç i restauració-hostaleria. Tenim un hotel, varis restaurants,
supermercats i l’outlet.
Té una estimació especial per la Jonquera?
La Jonquera a mi m’ho ha donat tot. Jo
vaig venir que era un nen i ni coneixia la
llengua ni la parlava. Des d’Albacete jo
sabia que aquí es parlava una altra llengua però eren temps de Franco i tampoc
sabia ben bé com era. A poc a poc, però,

al final l’aprens i el meu català l’he après
de la vida que és la millor universitat, la
del carrer. Jo a vegades dic que he estudiat a la universitat de la Plaza Mayor.
La Federació avarca tota la província?
Representa tota la província de Girona i
estem formats per 11 gremis. Formem
un lobby empresarial davant de les administracions. Hem fet molta feina en tot
el que té a veure amb el turisme que jo
crec que és el que està sostenint la província en aquests moments. El turisme
és important en un 14% del PIB. Amb
aquests 12 anys que he estat president,
la federació ha agafat protagonisme, rellevància i s’ha fet un espai dintre de les
administracions i el món turístic.
Quina valoració fa de la temporada turística d’aquest 2014?
No en podem fer una bona valoració perquè no ha estat bona però ja no només
ha estat el 2014 sinó que ja fa 5 o 6 anys
que hem anat baixant. Tenim l’avantatge
que a Girona hi ha bàsicament microempreses que van fent i amb això anem
aguantant però les facturacions i els
marges comercials han baixat, les pernoctacions també i les despeses s’han
incrementat.
Com veu el 2015?
Hem d’anar a buscar mercats propers,
com el francès, l’espanyol, l’alemany, el
belga o l’anglès. Les inspeccions al mercat asiàtic i americà estan molt bé però
hem de ser realistes i saber que costa
molt més que aquests turistes en visitin.
De totes maneres, de cara a promocionar la província està molt bé.

“Tenim l’avantatge que a
Girona hi ha bàsicament
microempreses però
les facturacions i
les despeses s’han
incrementat”
Com pot ser que a Girona, tenint aeroport i sent una de les províncies més turístiques d’Espanya, s’hagi permès que
tot el low cost se’n vagi a l’aeroport de
Barcelona?
Jo crec que aquí hi ha varies explicacions.
Primer de tot a Girona no estem preparats
per treballar tot l’any perquè no tenim clima. La temporada s’ha escurçat i la gent
marxa. I segon, i respecte el tema Ryanair

que en el seu moment va donar uns fruits
importants, quan Barcelona decideix baixar taxes d’operació i deixar operar low
cost, Ryanair té claríssim que marxa a
Barcelona perquè hi veu un mercat més
potent. És un problema, ho sabem, però
jo crec que a la província de Girona li falten atractius no naturals, d’impacte lúdic
i turístic, per atraure un turista que ara
no ve i que és un turista de sensacions.
Quan vas de vacances, a part de buscar
la natura, les masses turístiques busquen
bon clima i atractius d’oci que a Girona no
tenim. Aquesta és la trista realitat. Jo això
ho he dit a diferents representants de partits polítics, amb els quals hem parlat del
que fa falta a la província de Girona.
Una altra gran infraestructura com l’AVE
no ens pot ajudar a atraure més turisme
francès?

És un bon mitjà. Era important aquesta
connexió però s’està utilitzant més per
desplaçaments de feina, per anar a Barcelona i a Madrid. Crec que s’haurien
d’explotar més els viatges d’AVE pel turisme espanyol i no s’està fent. Jo he anat a
algunes estacions de l’AVE, on es promocionen diferents destins espanyols, i des
del meu punt de vista seria una bona de
promoció si es fes per Girona.

“A la província de Girona
li falten atractius no
naturals per atraure un
turista que ara no ve”
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LLIBRES

UIDA’T
C

BAR-RESTAURANT

C/ NORD, 12
972 094 757
ENRICFP64@@GMAIL.COM

EL RESTAURANT VEGETARIA DE GIRONA
MENÚ DIARI
MENÚ VEGETARIA DIARI

CUNA PER A
CELIACS
I VEGANS

OBERT CADA DIA A EXCEPCIÓ DELS DIUMENGES
OBERT A PARTIR DE LAS 8:30 h
I DIJOUS, DIVENDRES I DISSABTES, OBRIM AL VESPRE
MENJADOR INTERIOR AL PRIMER PIS
ESPECIAL PER FESTES PRIVADES I REUNIONS
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La Sala

Civet de Senglar

Miquel Pujolar

RESTAURANT LA SALA
Plaça del Poble, 1 · Canet d’Adri · GIRONA
Tel. 972 42 82 84 · www.rlasala.com

Ingredients

· 1kg de carn de porc senglar
· 2 cebes
· 3 pastanagues
· 2 porros
· Unes fulles de llorer
· Romaní
· Alls
· Vi negre
· Sal i pebre
· Oli de Oliva
· Brou

Per preparar el civet prepararem el dia abans la carn, tallada a trossos i la deixarem marinar amb
el fi negre, les herbes i totes les verdures tallades a rodanxes. Passades aquestes 24 hores, escorrem la carn i reservem el vi i les verdures que hem fet servir per marinar.
Amb la mateixa ceba, els porros, la pastanaga i els alls preparem un sofregit i tant bon punt comencin a enrossir les verdures, afegim la carn, que prèviament salpebrarem al gust. Deixarem que
el senglar es dori una mica i tot seguit i afegim un raig del vi que ens ha sobrat i cobrim la cassola
amb el brou. Posem el foc ben fluixet i deixarem que es faci la carn molt a poc a poc fins que quedi
ben tendra. Al final de la cocció recomanem afegir una petita picada d’all i julivert amb ametlles i
xocolata.
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MOSSEGADES
Nens a la cuina!
Una activitat per fomentar
els bons hàbits alimentaris,
organitzada pel Restaurant
Vora Estany i l’Ajuntament
de Banyoles en el marc de la
Guia de Recursos Educatius
de Banyoles
Fer participar els més petits a la cuina de
casa ajuda a introduir una dieta sana i equilibrada, a desenvolupar la curiositat alimentària i el sentit del gust i a gaudir de l’ali-

mentació amb tots els sentits. Amb aquesta
filosofia, del Restaurant Vora Estany, a
Banyoles, sorgeix la idea de sensibilitzar
els infants envers els aliments i la cultura
gastronòmica mediterrània promovent hàbits d’higiene i d’alimentació saludable tot
practicant la preparació bàsica d’aliments.
Amb aquesta activitat Els nens a la cuina, el
restaurant banyolí , per segon any consecutiu, obre les seves portes als nens i nenes de
les escoles del municipi que volen conèixer
de prop l’art de la cuina, l’ofici de cuiner i els
valors de l’alimentació sana i equilibrada.
És una activitat pensada per involucrar els
més petits en el món de la cuina i fomentar el seu interès per menjar de tot d’una

manera saludable. Aquest any l’activitati ha
acollit els nens i nenes de cicle mitjà. Vestits
amb davantals i barrets de cuiner els nens i
nenes de les escoles de Banyoles visiten la
cuina del restaurant, descobreixen els diferents espais, les eines i el personal que hi
treballa. Aprenen des de com organitzar la
cuina perquè tingui tots els aliments necessaris en cada servei fins a la conscienciació de reciclatge de tots els envasos que es
generen cada dia en el restaurant. A continuació, en un dels menjadors, en Jordi, el
cuiner del restaurant, i un monitor presenten un plat, amb els seus ingredients i les
eines per elaborar-lo, i expliquen pas a pas
el seu procés d’elaboració.
Aquesta setmana hi participen els nens
i nenes de l’escola banyolina del Pla de
l’Ametller. Com petits xefs, han seguit les
indicacions del cuiner: trossejar, tallar, netejar, olorar i combinar colors, tastar gustos
diferents, parlar sobre els aliments i les seves propietats i elaborar el seu propi plat.
Finalment, els nens i nenes han esmorzat
el plat que ells mateixos han preparat al
restaurant i han conegut la importància de
l’esmorzar equilibrat, el primer plat del dia.
L’activitat és complementària al treball que
es realitza a l’escola entorn a l’alimentació
sana i equilibrada. Les escoles que hi participen poden disposar del joc de la piràmide
d’aliments, feta amb fusta i pintada amb
els colors d’un semàfor, per tal que d’una
manera molt visual els nens i nenes vegin
quins aliments són importants menjar habitualment i quins aliments s’han de consumir en menor quantitat.

Debora

EMBOTITS ARTESANS
• Embotits Artesans
• Estem present a la majoria de fires
• Embotit artesà de Granada: Blanquillo, Morcillas i botifarra d’ou
• Tenim tot tipus de botifarres i hamburguesas artesanes
amb tot tipus de sabors

Novetat!

Trucans i t´ho fem arribar a casa teva
Debora Massegur : Tel. 600 027 098
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La Recepta

Paella
a la cassola

Jaume Rigau

(carn i peix)

Preparo un bon sofregit de sèpia,
amb un bon fumet de peix de costa
de roca barrejat.
L’arròs caldòs a la cassolai poso carn
com és ara salsitxes, costellò i conill,
el peixitu de roca amb un bon fumet
que n’ès la base.
Tot preparat amb molta dedicació i
posan-ti carinyo... El deixo anar fent i
provant sense pressa i si convé anarlho corretgint.
Jaume Rigau

MENÚS PER A GRUPS
MENÚ de 16 E

MENÚ de 18 E

MENÚ de 22 E

MENÚ de 35 E

PICA-PICA
- Amanida verda
- Patates braves
- Croquetes casolanes
- Embotits

PICA-PICA
- Amanida amb formatge de cabra
i fruis secs
- Patates braves
- Torrades amb anxoves
- Assortit d’embotits

PICA-PICA
- Amanida de temporada
- Torrades amb anxoves
- Calamars a la romana
- Cargols a la llauna

PICA-PICA
- Amanida de ceba, tomàquet i tonyina
- Torrades amb pernil ibèric
- Croquetes
- Calamars a la romana
- Cargols a la llauna

2n. A ESCOLLIR
- Pinxos
- Zurrasco a la brasa
- Pollastre a la brasa
- Calamars a la planxa
+ pa, beguda i postres

2n. A ESCOLLIR
- Filet de porc amb salsa
pebre negre
- Xurrasco a la brasa
- Graellada de carn
- Calamars a la planxa
+ pa, beguda i postres

2n. A ESCOLLIR
- Filet de porc amb salsa
pebre negre
- Entrecot a la brasa
- Graellada de carn
- Llobarro
+ pa, beguda i postres

2n. A ESCOLLIR
- Entrecot a la brasa de 350 grs
- Magret d’ànec
- Sípia a la planxa
- Triar algun guisat
- Paella o arròx casolà
+ pa, beguda i postres
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Reportatge

La mostra culinària més antiga de Catalunya

“Del 17 al 26 d’abril,
52 restaurants elaboraran
i serviran els seus millors
menús, maridats amb
els vins més adients”
Després de 35 anys d’història, la Setmana Gastronòmica Gironina arrenca el 17
d’abril fins el 26 del mateix mes per seguir promovent la cuina local amb menús
gastronòmiques especials per a tot tipus
de pladars i butxaques. Utilitzant, com
sempre, el millor producte de proximitat i

de qualitat, la mostra vol esdevenir l’aparador de l’alt i variat nivell gastronòmic
de Girona. Així, es vol donar a conèixer
les actuals tendències gastronòmiques,
així com les noves i futures corrents culinàries de la nostra cuina.
Durant deu dies, un total de 52 restaurants que formen part de l’Associació
d’Hostaleria, Turisme i Restauració de
Girona (AHTRG), elaboraran i serviran els
seus millors menús, maridats amb els
vins més adients per tal de contribuir a
fer de la 35ena Setmana Gastronòmica,
una de les propostes gastronòmiques
més interessants i atractives de la demarcació.

El President, Josep Carreras destaca que
“és un orgull presidir una associació que
gestiona una setmana gastronòmica amb
tanta història”. Carreras afegeix que “des
de l’AHTRG, es treballa amb la ferma i
convicció ja que la Setmana Gastronòmica Gironina és una proposta seria i consolidada, els seus 35 anys d’història ho
certifiquen i esdevé una activitat promocional molt important pel nostre col·lectiu així com de la mateixa ciutat de Girona”. D’aquesta manera, segons Carreras,
“es contribueix activament i directament
al reconeixement de la mateixa [ciutat de
Girona] com a una “destinació gastronòmica”.

“Utilitzant el millor
producte de proximitat
i de qualitat, la mostra
vol esdevenir l’aparador
de l’alt i variat nivell
gastronòmic de Girona”
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Te nova pàgina web

http://gironagastronomica.cat.gestionaweb.cat
Notícies
Receptes
Videos relacionats
Revistes on-line
...

A un sól click!
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GUIA GASTRONÒMICA

Noray

Hotel port salins
T. 902 454 700 - 972 456 047
Av. Fages de Climent, 10-15
Empuriabrava (Girona)
info@hotelportsalins.com
www.hotelportsalins.com

Una cuina pròpia, de la terra, de temporada;
Mediterrània.
Oferim una carta elaborada acuradament que
introdueix els productes quan estan en el seu
moment òptim. Un ambient agradable i tranquil, on pot gaudir d’una gran vetllada a les vores del canal més ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu; la seva satisfacció.

El Celler de Can Serra

T. 902 473 408 - 609 301 115
Sant Mori, 17
Empuriabrava (Girona)
elcellerdecanserra@hotmail.com

RESTAURANT CUINA CATALANA
Menú de dilluns a divendres a 10,26 E
Menú de mercat els dissabtes a 16 E
Menú celler a 23 E
Telèfon 972 45 50 04 - 650 388 464
elcellerdecanserra@hotmail.com

Ca la Maria

T. 972 56 33 82 - 972 54 50 04
c/ Unió, 5
17752 Mollet de Peralada (Girona)
www.restaurantcalamaria.net

Des de 1961 la família Barris és qui regenta el
Restaurant Ca la Maria de Mollet de Peralada.
Un restaurant on podreu degustar-hi plats típics de la cuina empordanesa, com ara els platillos i rostits, i que aposta per la recuperació de
plats que estan desapareixent com ara el cap i
pota, la tripa de bacallà, els guisats de Festa
Major, les pomes de Relleno...

Un sol món

T. 972 413 687
Pl. Miquel de Palol, 5, baixos
17005 Girona
Segueix-nos a Facebook

CUINA DE PROXIMITAT I OPCIÓ VEGETARIANA. Una bona cafeteria de proximitat tant pel seu
tracte com per la seva oferta. Esmorzars, dinars o
berenars amb opció vegetariana. Sucs i batuts naturals, coca d’espàrrecs verds, formatge de cabra i ceba
caramalitzada, tofu, pastanaga, poma, salsa de soja o
sèsam amb pa de Kamut són alguns de les opcions
que podeu escollir. També s’hi organitzen tallers, xerrades gratuïtes, conferències, actes solidaris, activitats al recó de lectura i exposicions diverses. Obert de
les 7 del matí a las 9 del vespre i dissabtes i diumenges de 8 del matí a les 2 del migdia.

Marisqueria Can Blanco

T. 972 17 21 46 - 972 17 05 21
Av. França, 13
Sant Julià de Ramis (Girona)
jblanco@marisqueriabla
www.marisqueriablanco.com

Mariscades, peixos al forn, graellades de peix,
arrossos, combinats de peix i marisc.
Menú per a colles a partir de 18 E, possibilitat
de sala per a ballar, salons per a comunions,
banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 E
Menú de clova a 40 E amb tot inclòs. Servei de
mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80 persones.
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Siloc
Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle
XVII amb uns jardins excepcionals i un mirador
sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 15,30 E i
un altre, a 22,50 E IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 25,50 E i cada dia, una extensa carta
amb plats segons temporada. A part dels seus
menús, també preparen menús per al vostre
casament, aniversari, per dinars o sopars d’empresa i per a grups adaptats al vostre pressupost.

T. 972 468 481
Crta. dels Àngels, km 0,2
La Creueta (Girona)
info@restaurantsiloc.com
www.restaurantsiloc.com

Can Mià
T. 972MENJA’T
594 246 EL CINE
Pitu Anaya
Palol de Revardit
PERIODISTA(Girona)
http://premiacamps.iespana.es

Criança pròpia de les aus a l’entorn del restaurant.
Plats casolans.
La cuina del xup-xup.
El rei dels rostits.
Parc amb més de 3.000 aus a plena natura.
Obert al migdia de dimecres a diumenge.

EL SECRET:
CUINAR AMB MOLT D’AMOR

La Brasa de Riudarenes

L’escriptora mexicana Laura Esquivel va
publicar la novel·la l’any 1989. El llibre va ser un
èxit al seu país i també als Estats Units. Molts
productors de cinema volien fer-ne una
pel·lícula, però l’autora va voler que fos el seu
marit, Alfonso Arau, director de cinema mexicà
qui la dirigís, encara que Arau considerava que
havia de ser una dona qui ho havia de fer (la
novel·la és molt femenina).
Finalment va acceptar dirigir-la amb la condició
que l’autora de la novel·la escrivís el guió, ja que
la novel·la presentava algunes dificultats a l’hora
de plasmar-la amb imatges.
La pel·lícula es va rodar a Ciudad Acuña i a
Piedras Negras, dos llocs molt emblemàtics del
seu país.
A Mèxic és una de les pel·lícules més influents i
als Estats Units es va convertir en la pel·lícula

més vista de parla hispana durant forces anys.
Un dels plats més famosos de la novel·la és el de
les aus i en particular el de les “Guatlles amb
pètals de rosa”. La recepta també es pot fer amb
perdius o faisans. La protagonista ho fa amb
guatlles que és l’animal que tenien al ranxo.
Va ser guardonada amb deu premis Ariel i va
tenir altres reconeixements a diferents festivals
tot i que una part de la crítica la va acusar de ser
un melodrama en la línia dels clàssics
“culebrons” televisius llatinoamericans. Jo no hi
estic d’acord.

T. 972 856 017
c/ Santa Coloma de Farners, 21
Riudarenes (Girona)
Cuina catalana
www.labrasa.com

COM AIGUA PER A XOCOLATA
PAÍS: MÈXIC

ESTRENA: 2004
ALFONSO ARAU
El Restaurant la Brasa
deDIRECTOR:
Riudarenes
és un
PRODUCTOR: ALFONSO ARAU GUIÓ: LAURA
ESQUIVEL MÚSICA: LEO BROUWER FOTOGRAFIA:
dels clàssics de la gastronomia
gironina. Amb
STEVEN BERNSTEIN I EMMANUEL LUBEZKI
CAVAZOS, MARCO
plats abundants i deREPARTIMENT:
granLUMIqualitat
i amb una
LEONARDI, REGINA TORNÉ, ADA CARRASCO
carta molt àmplia deSINOPSI
cuina tradicional catalad’amor ambientada a Mèxic l’any 1910. Mamá
na: guisats, platillos,Història
canelons,
patates
Elena
viu en un ranxo amb lesles
seves tres
filles, Rosaura, amb
Gertrudis i Tita. La tradició familiar diu que la filla petita,
allioli a la brasa, l’arengada
a elsla
brasa
ha de cuidar a la seva mare fins
últims dies
de la seva amb
vida.
mongetes, cargols, el
d’ànec,
conill
El joverostit
Pedro i Tita estan
completament enamorats
però i bola mare no aprova aquesta relació i li demana que es
casi amb la gran de
les tres filles. Tita, viurà
un calvariacollilets de temporada. També
disposa
d’un
durant la resta de la seva vida.
dor celler. Obert cada dia al migdia, els dilluns
també.

HG00002224

Joan Vicens

PLATS CUINATS JOAN VICENS
Obert cada dia de 8 a 17 hores
32 anys alMenú
vostrediari
servei
a 6,50
E. i dissabtes fins a les 20 hores
Divendres

Ofertes especials amb pollastres a l’ast i fideRostisseria i càtering
uas. Pots pagar amb la targeta RES.

Restaurant de menjars per emportar

972 909 012
Coneix millor les nostres ofertes entrant al
T. 972 909685
012
685 322 201 Nova ampliació, més surtit de plats
322/ 201
nostre facebook o a la nostre pàgina web:
Cuinem per vosaltres
Av.Avinguda
de França,
183
de França, 183
www.joanvicens.com
Ofertes setmanals
Sarrià
de
Ter
(Girona)
Sarrià
de Ter (Girona)
info@joanvicens.com
Botiga amb embotits, vins caves aperitius,
www.joanvicens.com
info@joanvicens.com
postres i gelats
www.joanvicens.com

Restaurant Aiguaviva
06 GIRONAGASTRONÒMICA

El menú de migdia, a 10,50 E, és una varietat de
plats a la carta, d’entre els quals cal recomanar
els cargols, que són excel·lents, i els calamars a
la romana. El bacallà es una de les especialitats
així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de
972 394 221
forquilla.
Ctra. Girona a Santa Coloma de
Els dilluns està tancat per descans del persoFarners, s/n - Aiguaviva (Girona)
nal.
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
El dijous l’arròs del menú és impressionant.
Dilluns tancat
Ampli parking Terrasa per a fumadors.

Situat en ple barri vell gironí, l’interior d’aquest restaurant té una màgia especial.

Era l’antiga casa de l’Abat de l’Abadia de Sant Pere de Galligans.L’Isabel us farà
gaudir d’aquella cuina casolana per a molts paladars ja oblidada, amb tocs molt
personals.
La cuina del temps de la mare, moltes hores fent bullir l’olla per l’escudella, els
rostits, els guisats, la cuina del dia a dia i els plat preparats al moment. A la Taverna
de l’Abat tenen molt en compte si es té algun tipus d’al·lèrgia a alguns aliments.
Situat en una de les zones més turístiques de Girona, la carta que ofereix està
pensada per autòctons i turistes: CUINA TÍPTICA CATALANA I CASOLANA.
· Menú diari a 12 E tot inclòs
· Menú de nit a 16,50 E, beguda a part
· Menú de cap de setmana migdia
12,50 E, beguda a part
· Menú per a grups a partir de 20 E

Del 17 al 26 d’abril
menú JORNADES GASTRONÒMIQUES
Mes de maig
menú Girona TEMPS DE FLORS
Mes de juny del 6 al 14
menú DEGUSTACIÓ TAPES
Terrassa amb vistes a la catedral de Girona
a Sant Pere de Galligants i Sant Nicolau.

Lloc molt tranquil! Per a gaudir!
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 21 97 04
www.latavernalabat.com - info@latavernadelabat.com

CENTRE INFINITI GIRONA: Ctra. Nacional II, 18 - 17458 FORNELLS DE LA SELVA - Tel. 972 22 12 44 - www.infiniti.es

