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La gastronomia i la tele

D

es d’aquí, la nosta més cordial felicitació pel Celler
de Can Roca i pels Roca
Brothers, com se’ls coneix
ara a molts llocs d’aquest
planeta. Una felicitació també per las
seves parelles, pels pares i, com no, per
tot el personal. Ser el numero u és molt
difícil i ells ho han aconseguit. Girona és
la capital de la gastronomia mundial, primer amb El Bulli de Ferran Adrià, i ara
amb el Celler.
Si parlem de gastronomia i bons restaurants, parlem d’alta cuina. No entenc
com alguns canals de televisió poden fer
els “Gran Hermano” de la gastronomia.
Em refereixo a programes com “Pesadilla en la cocina”,”Masterchef”o “Top
Chef”, que volen posar ordre a la restauració i malinterpreten i representen
una realitat grotesca, portada a l’extrem
que no aporta res de bo ni d’interessant

al panorama televisiu actual. Caldria ser
curosos i remarcar el pes de les escoles
d’hostaleria com la que tenim a Girona.
En lloc de fer programes com aquests,
amb concursants que acaben fent el ridícul, potser seria bo donar un cert protagonisme als alumnes d’hostaleria del
nostre país perquè practiquessin amb un
gran estímul com podria ser aparèixer a
la televisió. D’aquesta manera també es
donaria a conèixer tot el que hi ha darrere d’una de les professions més de moda
del moment: la de cuiner.
No anem bé si ens oblidem dels fonaments d’aquest art que ens caracteritza
i distingeix com a país gastronòmic amb
Catalunya i Girona com a màxims exponents. Com diu el meu amic i admirat,
Joan Roca, el Celler està ple, o sigui que
a visitar els altres molt bons restaurants
que tenim a comarques gironines i Catalunya!
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PARLEM DE...

Moska de Girona

Cervesa
artesanal a
Sarrià de Ter

Per Marta Avellaneda

E

ncara avui la cultura cervesera està associada a
la canya d’abans de dinar
o al menjar ràpid a base
d’hamburgueses o pizzes.
Doncs un dels principals objectius
d’elaboradors i productors és mostrar
que la cervesa té un gran valor gastronòmic i que pot combinar perfectament amb un arròs o amb un estofat i,
en alguns casos, fer-ho millor que el vi,
com per exemple quan es tracta de formatges. Això dependrà, evidentment,
de gustos però segons Josep Borrell,
gerent de Birrart, l’empresa que elabora la cervesa Moska de Girona, la cultura cervesera va en augment ara a Catalunya, com va passar amb la cultura del
vi un temps enrere.
Segons Borrell, fer cervesa no és molt
complicat, la qüestió és fer-la bona
i artesanal. Això vol dir, elaborada
amb cereal i sense utilitzar cap tipus
d’extracte. Els ingredients bàsics són:

04

aigua , llúpol (per aportar-hi el grau
de suavitat o d’amargor), llevat, malta
(cereal) i espècies. El que determina la
varietat de cervesa és el tipus de llúpol
utilitzat i el tipus de fermentació dins el
procés d’elaboració.
Birrart és una empresa familiar gironina que produeix cervesa artesana de
quatre tipus de forma fixa (rossa, torrada, negra i poma), a més de les de
temporada (estiu, hivern i garnatxa). A
part d’aquestes també fan produccions
especials per esdeveniments concrets
(per exemple, una cervesa especial
amb flors pel Girona, Temps de flors),
o per a clients que els porten una recepta específica. Es situen a Sarrià de
Ter des que van començar el 2008 i
produeixen 40.000 litres de cervesa a
l’any. A la seva pàgina web (moskabeer.
com) hi trobareu detallat tot el procés
d’elaboració artesanal de la cervesa. Si
us animeu, ja sabeu per on començar, i,
si només voleu provar-la, també hi podeu fer la compra per Internet.

MOSSEGADES CÈLEBRES

Angel Garcia
Bubles Gastrobar
info@gastobubbles.com

Fa 143 anys...
Charles John
Huffman
Dickens
Mor a Kent, Anglaterra, el 9 de Juny de
1870. Autor d’innumerables obres de
la infància col·lectiva com Oliver Twist,
A Christmas Carol i Història de dos ciutats, entre d’altres.

C

harles J. H. Dickens, neix a
Portsmouth, Anglaterra, a
principis de la segona dècada de 1800. Fins l’edat
de nou anys no rep cap
educació formal. Autodidacta, en majoria i ajudat en gran part, per novel·
les que aconsegueix als suburbis de
la capital. De 1827 fins a 1837, manté
varies edicions a diaris locals com a
periodista i crònic, fins que, després
d’un viatge a Estat Units, apareix la primera entrega dels Papers pòstums del
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Gelatina freda de
gerds amb custard
de mantega
Food, Glorious Food! (menjar, gloriós menjar!,
podeu trobar la cançó traduïda a la xarxa)
Ingredients per a 4 persones:
- 200 gr. Gerds
- 75 gr. Sucre
- 100 cl. Aigua
- 3 fulles de Gelatina
- 4 rovells d’ou

- 400cl. Llet
- 100 cl. Nata
- 50gr. Mantega
- 30 gr. Farina
- 150 sucre.
- 1 branca de canyella

Preparació:
En una cassola, poseu a bullir l’aigua
i els 75 gr. de sucre. Quan bulli, afegiu els gerds i deixeu-ho coure uns 10
minuts. Tritureu-ho i coleu-ho. Poseu
en remull les fulles de gelatina i desfeu-les en el xarop de gerds. Guardeu-ho al frigorífic en copes.
Per altra banda, poseu a bullir la llet,
la nata, la mantega i la canyella en
una cassola. Bateu els rovells junt
amb els 150gr. de sucre i la farina.
Quan bulli la llet, retireu la branca de
canyella i aboqueu el líquid sobre els
rovells, barrejant amb força. Torneu
la mescla al foc i poc a poc deixeu
que agafi consistència. Guardeu-ho al
frigorífic. Quan els ingredients siguin
freds munteu copes amb gelatina de
gerds i gerds frescos i acabeu amb el
custard, que podeu cremar amb sucre com si fos una crema catalana i
acompanyar-lo amb una broqueta de
gerds naturals o pa de pessic.

club Pickwick, seguit per Oliver Twist i
Nicholas Nickleby. Amb personatges
carismàtics i originals, fa del seu llegat,
una obra mestra que ha transcendit al
llarg dels anys i segueix apareixent a les
tauletes de nit. Tot i això, m’agradaria
centrar-me, si m’ho permeten, a l’any
1968. S’estrena als cinemes el film de
caire musical, Oliver! Una peça molt fidedigne a la obra original de Dickens, si
no comptem amb les peces sonores, es
clar. Aprofitant les dates primaverals
i que aquest capítol del llibre va sorgir

sobre aquestes ara fa molts anys en
una edició per fascicles, he recollit una
recepta de la pel·lícula, on es fonen la
música, la literatura i un missatge innocent i veritable, per a tots aquells que
com jo, estimem la cuina en totes les
seves formes.
M’agradaria si és possible, que destinéssiu un parell de minuts a buscar
aquesta peça musical a les xarxes, o
senzillament, i si teniu l’ocasió, gaudiu
del film. tot això, es clar, amb el permís
de Sr. Dickens...

MENJA’T EL CINE

Tomàquets
Verds
Fregits
Pitu Anaya
Periodista

“

El secret de la vida és la salsa”,
així de simple. Aquest seria el
millor resum d’aquesta senzilla
però intensa història inspirada
en la novel·la de Fannie Flagg,
guanyadora d’un Pulitzer.
La pel·lícula va necessitar quatre anys
de post producció i es va rodar entre
els mesos de juny i setembre del 1990,

a la ciutat de Juliette, al sud d’Alabama.
La calor i les pluges varen dificultar el
rodatge.
El director Jon Avnet n’és el productor,
a banda de director i guionista.
En bona part de la pel·lícula, el protagonista és el menjar, i cada dia
s’elaboraven els plats que sortien a
les escenes, assessorats per Cynthia
Jubeira, especialista en gastronomia.
Totes les actrius de la pel·lícula estan
extraordinàries en el seu paper, destacant Jessica Tandy (nominada com a
actriu secundària als Oscars). El guió
també va tenir una nominació, encara
que tampoc va guanyar.
Els dissenyadors de producció varen
construir el cafè on es fan els plats i
encara es conserva com una atracció
turística de la zona i on també es poden menjar els plats que es cuinaven a
la pel·lícula.

Tomàquets verds fregits
País: Usa - Drama - 129 Minuts
Estrena: 1991
Director Jon Avnet
Guió: Fannie Flagg i Jon Avnet
(Basada En La Novela De Fannie
Flagg)
Música: Thomas Newman
Fotografia: Geoffrey Simpson
Repartiment:
Kathy Bates
Jessica Tandy
Mary Stuart Masterson
Mary Louise Parker
Nick Searcy

SINOPSI
La monotonia d’Evelyn (Kathy
Bates), una dona de mitjana edat,
frustrada amb el seu matrimoni
la porta a establir amistat, per
casualitat, amb una àvia d’un
centre per a gent gran. Aquesta li
explica una història fascinant de
dues noies joves, un cafè al costat
de l’estació de tren, i l’assassinat
del marit d’una d’elles. Tot això
passa al poble de Whistle Stop, al
sud d’Alabama.

Ingredients per a 4 persones:
- 6 o 8 tomàquets verds
- 3 ous
- 3/4 tassa d’oli
- Suc de llimona
- Sal
Per l’arrebossat:
- Mitja tassa de farina
- 3 cda. farina de blat de moro
- 2 cda. de sal
- 1,5 cda. de pebre
Per l’acompanyament:
- Llet
- Suc de llimona i mel
- Oli d’oliva i sal
- 250g d’alfàbrega
- 250g de julivert

Preparació:
Talla els tomàquets verds a rodanxes
i prova’ls. Per anar bé, haurien de ser
àcids. Si no, afegeix-los llimona i reserva’ls.
Aleshores bat els ous, afegeix-hi la llet
i fes la barreja per arrebossar-los. Suca
cada rodanxa per l’ou i la barreja de farina, per ambdós costats, i fregeix-los amb
oli ben calent.
Al treure els tomàquets, col·loca’ls en un
plat amb paper de cuina perquè alliberin l’excés d’oli i, mentrestant, prepara
l’acompanyament. Per fer-lo simplement
has de barrejar bé tots els ingredients en
un recipient. Després col·loca els tomàquets en una base per anar al forn, tira’ls
l’acompanyament que hagis preparat
per sobre i posa’ls al forn fins que estiguin ben calents. Només faltarà posar la
pel·lícula i degustar el plat.

Si coneixes alguna pel·lícula relacionada amb la gastronomia o alguna escena concreta on la cuina hi tingui un paper
destacat ens ho pots explicar a mavellaneda@gironagastronomica.cat. i ho veuràs reflectit a la revista.
Cuina’t la teva pròpia pel·lícula.
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MOSSEGADES

Jardins Blanc
i Rosé, els
dos nous vins
de Castell de
Peralada

Jordi Jacas gestionarà
el càtering del Barça
El cuiner Jordi Jacas del restaurant Molí de l’Escala gestionarà
aquesta temporda i la vinent, el
càtering de la llotja presidencial
del FC Barcelona. D’aquesta manera es pretén donar a conèixer
els productes del territori català
i, per extensió, de la gastronomia catalana. En aquest sentit,
des del febrer els convidats a la
llotja es troben amb una cuina
catalana tradicional amb un toc
d’innovació i que dóna protagonisme al producte, com és la que
es fa al Molí de l’Escala.

Platets de nit al Porta Bellini de Girona

Castell de Peralada ha llençat dos nous
vins joves, Jardins Blanc i Jardins Rosé,
inspirats en aromes dels grans jaradins
que envolten la bodega. Presenten una
complexitat de matisos florals com la
que preten il·lustrar el disseny dels jardins del Castell de Peralada que va anar a
càrrec del paisatgista parisenc François
Duvillers (1807-1881) a la meitat del segle
XIX. Igual que els jardins, es combinen
varietat autòctones i internacionals: Macabeu i Saugvignon Blanc en al cas del
Jardins Blanc, Garnatxa i Merlot en el cas
del Jardins Rosé.

Coneix la
gastronomia de la
Vall del Llémena
amb la Ruta de les
Carboneres
08

El Bellini Girona es renova amb una
nova imatge i valors afegits. Recentment remodelat a càrrec de l’equip
del Mas Sorrer Gualta, aposta per
una decoració estil “vintage”. Disposa
d’un espai pel servei de restauració
(amb cuina pròpia, espais reservats
per a un màxim de 16 persones i una
bodega) amb capacitat total per a

73 comensals, així com un espai de
copes i còctels amb una barra reubicada per afavorir aquesta separació
visual i millorar el trànsit dins el local.
Amb el bon temps, un nou concepte
de terrassa també s’ha instaurat a
l’exterior del local: la “terrassa urbana
Bellini”, on hi podeu sopar i prendre
copes i còctels.

És una ruta gastronòmica pels nou
restaurants associats durant els
pròxims 4 mesos. L’entitat ha editat
3.000 targetes de fidelització que es
repartiran a partir de dissabte 1 de
juny entre els clients. Cada targeta
consta de nou ‘etapes’ que els clients
podran anar segellant a mesura que
vagin passant per cadascun dels establiments. Per fer els nou àpats que

es proposen hi ha temps fins al 24 de
setembre. Tots aquells que aconsegueixin completar la ruta entraran en
el sorteig de varis premis.
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EN PORTADA

Luna Rossa. Ristorante-Pizzeria napoletana

Cuina italiana
Marta Avellaneda
Periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

H

i ha molts restaurants que
es denominem italians però
pocs d’ells ofereixen uns
productes i una cuina genuïnament italians. Al restaurant Luna Rossa de S’Agaró, sí. Estimen
i creuen en la seva cuina i han volgut
importar-la a Catalunya de forma autèntica, mantenint les receptes i, sobretot,
els productes. Això implica no només
oferir l’autèntica cuina i vins italians sinó
també educar els paladars perquè apren-

Estimen i creuen en la seva
cuina i han volgut importar-la a
Catalunya de forma autèntica
S’ha prostituït l’autèntica
pizza italiana. Aquí hi podeu
menjar els tres tipus originals
guem a apreciar-la i fer-ho amb uns plats
d’autor que garanteixen la millor predisposició. Aquesta combinació és l’autèntic
valor afegit del Luna Rossa de S’Agaró.
Arribem i ens asseiem a la seva terrassa. Al fons el xef Mario Giubilo té el Forni
Grimaldi encès i a punt per coure-hi les
pizzes i el pa, que també el fan artesanalment. De moment com a entrant per
calmar la gana, xips de carxofa amb
guacamole i altres aperitius de la casa.
Exquisit. Després comença el festival de
plats, tots molt elaborats i amb una presentació excel·lent. La pizza no podia faltar i és aquí on el xef s’atura per encomanar-nos la passió dels italians per aquest
plat i mostrar-nos com s’ha prostituït
l’autèntica pizza italiana. A Luna Rossas
hi podeu menjar els tres tipus que són les
originals, la Margarita, la Marinara (Marinera) i la Napolitana, així com altres pizzes d’autor excepcionals. El secret està
en la massa (a partir d’una recepta molt
antiga), els ingredients justos (dissimulats i no amuntegats) i el cop de calor
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d’autor

Luna Rossa. Ristorante-Pizzeria napoletana
Avinguda de Platja d’Aro, 291 B de S’Agaró
T. 972 32 56 69 · lunarossacostabrava@gmail.com

Rafael Bota

Rafael Bota

Rafael Bota

Paco Baso

Rafael Bota

adequat (cocció de menys d’un minut a
més de 400 graus en forn de llenya). Ah,
i el toc final: res d’orenga, sinó alfàbrega,
l’ingredient essencial en una autèntica
pizza italiana.
Marxem deixant per un altre dia la degustació de formatges i molts altres dels
plats que ofereix el Luna Rossa. És satisfactori menjar bé però sobretot apreciar
el que es menja. Sota la direcció de Mario
Bianco, el xef, que ha treballat en diversos països d’Europa, ens agraeix la bona
actitud que tenim a Catalunya davant la
cuina. Potser per això acollim els millors
restaurants del món. I el Luna Rossa té
plats d’estrella.

Rafael Bota

EL REBOST NUTRICIONAL

Verdes o tuttecolore!
Gaudeix-ne amb salut

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

E

n la dieta de no pocs, les
verdures/hortalisses
són
“aquelles” grans oblidades. Si és el teu cas... t’has
preguntat a què es deu
aquesta aversió alimentària? Alguns
estudis apunten cap a l’existència d’un
component genètic, que contribueix
a posseir una major susceptibilitat al
gust amarg, característic de certes
verdures/hortalisses sovint les més
rebutjades (espinacs, escarxofa, endívia, família de les cols). Però, també
es podria atribuir a algun record que
lliga aliment/s amb certa emoció negativa; o bé, al fet que els pares, si no
en solien consumir, tampoc et donaren
l’oportunitat de poder-les introduir (o
unes poques només) a la teva alimentació. I, si no és cap d’aquests motius,
si de petit/a s’evitava conscientment
el seu consum, possiblement els pares
no tingueren suficient paciència per a
lluitar contra aquesta conducta (fins
ser eliminada, la verdura/hortalissa en
qüestió, de qualsevol recepta culinària
preparada).
I, amb aquesta exclusió fins a dia d’avui,
t’has preguntat què t’estàs perdent,
principalment si són bastant escasses
les verdures/hortalisses que estàs consumint i/o amb freqüència inferior a la
diària? Potser canviaries d’opinió?, si
se t’expliqués que poden arribar a ser
unes grans aliades si...
...tens excés de pes. Incorporades com
a ingredients de qualsevol plat calent
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Afegeix-les en salses amb base de tomata. Preparales formant part de cremes i purés. Gratina-les al forn.
Incorpora-les en mousses salats i aspics. Introdueixles als teus plats d’arròs, pasta, patata i llegums.
Prepara’t amanides per a beure com el típic gaspatxo,
o sopes fredes com la vichyssoise.
o fred, per la seva baixa aportació calòrica poden ajudar-te a reduir significativament la teva ingesta calòrica, i
alhora saciar-te.
...pateixes hipercolesterolèmia. El seu
contingut en fibra limita l’absorció intestinal del colesterol ingerit i afavoreix la seva eliminació amb les femtes.
...pateixes restrenyiment. Amb l’efecte
laxant propi de la fibra insoluble, com

la present a verdures/hortalisses de
fulla verda, es podria normalitzar el teu
trànsit intestinal.
...pateixes diabetis mellitus. La seva
fibra soluble et pot ajuda a millorar el
control de la glucèmia.
Ara que ja coneixes alguns dels molts
beneficis que t’aportaria el consum de
verdures i hortalisses, intenta introduir-les gradualment a la teva dieta!

LA VINYA
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El sommelier
Agustí Ensesa
Sommelier diplomat
girovi@mestrestastavins.com

C

ada dia és més necesària i
recomanable la funció del
sommelier a la sala d’un
restaurant. Tal com descriu Giuseppe Vacarini en
el seu Manual del Sumiller, la tasca
d’aquest professional de la hosteleria
consisteix en conèixer, apreciar, valorar i recomanar un vi. També entre les
seves funcions estar el saber gestionar
el celler. En el curs de sommeliers que
s’imparteix a l’Escola d’Hostaleria de
Girona, organitzat conjuntament amb
la Fundació Universitat de Girona -amb
un programa molt complet- els alumnes reben classes d’història, classes de
ceps, anàlisis sensorial i tast, nocions
de l’elaboració de vins, caves, licors,
aigues, cafès i moltes altres matèries.
També sobre l’armoia de vins i plats,
o sigui, maridatges. El dia 30 de maig
passat es va fer entrega dels diplomes
acreditatius a la mateixa escola. En Josep Roca, director del curs, amb el seu
sempre interessant discurs, després de

Considero que “cambrer
de vins” és un grau
superior a sommelier i un
gran complement
felicitar els alumnes, va fer esment de
les possibilitats de treballar en el món
del vi en diferents sectors. Botigues de
venda al detall, promotors, assessorament de cellers, atendre visites professionals, enoturisme i també, i molt
especialmente, evidentment treballar
en un restaurant. Personalment penso que un sommelier, si és cambrer de

vins tal com es defineix en Josep Roca,
és quan es pot considerar un sommelir
complet. Posar-se davant d’una taula
amb comensals que no coneixes, alguns
probablement personalitats del món de
la cultura, l’art, les finances o la política que poden saber-ne molt o gens i,
sobretot, si n’hi ha algun que no sap
res però que es fa el savi, es necesita
una mica d’habilitat i veterania. És per
això que considero que “cambrer de
vins” és un grau superior a sommelier
i un gran complement. En aquest tasca
del món del vi es nesessita paciència i
humilitat. Per mi, en Josep Roca és un
extraordinai sommelier, però del que
estic segur és que és el millor cambrer
de vins del món.

MOLT PERSONAL

Ous estrellats a
l’aragonesa
Fernando Lacaba, president de l’Audiència Provincial de Girona

G

irona ha crescut molt des
que Fernando Lacaba hi
va arribar el 1988 per fer
de magistrat al Jutjat número 3, situat al carrer
Álvarez de Castro. Aleshores només
hi havia tres jutjats de primera instància i ara n’hi ha 26. Aleshores només 3 membres formaven l’Audiència
provincial, ara, 15.
Lacaba es mostra satisfet dels canvis que s’han produït al voltant de la
institució judicial que presideix des
del 2001: el nou edifici de l’Audiència
provincial que es va inaugurar l’any
passat i l’augment d’informació històrica que podem trobar ara al voltant d’aquesta institució respecte
un temps enrere. Fernando Lacaba
es mostra orgullós que un llibre del
periodista i historiador Albert Vilar reculli la història de l’Audiència
(L’Audiència Provincial de Girona).
Ens convida a llegir-lo perquè no és
un llibre exclusivament de presidents
i jutges sinó que recorre la història de
Girona des de finals del segle XIX fins
l’actualitat.
Gastronòmicament parlant, el president de l’Audiència assegura haver fet dos descobriments a Girona:
les mandonguilles amb sèpia, que va
menjar per primera vegada a Blanes, i
el cava que, segons el seu parer, no té
res a envejar al champagne francès.

A on pots trobar la revista
A les oficines de turisme de:
· Roses
· Girona
· També a bars i
· Platja d’Aro
restaurants de les
· Sant Antoni de Calonge
comarques de Girona,
· Banyoles
Barcelona ciutat i
· Sant Feliu de Guíxols
Perpinyà.
· Figueres
Revista de turisme, viatges i gastronomia
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Ingredients:
- 2 patates
- 2 ous
- Gules
- 2 alls
- Bitxos
- Oli d’oliva

Preparació:
Tallar les patates no massa primes per
evitar que es cremin quan les coem a la
paella. Les fregim bé i les deixem reposar. Després daurem els alls i els bitxos
i, un cop estiguin, hi afegim les gules per
saltejar-les. En una altra paella coem els
ous ferrats intentant que el rovell d’ou no
quedi del tot cuit. Un cop tot llest, servim
el plat. Primer hi posem les patates com a
base, hi afegim els ous, les gules i els alls.
Per acabar ho anem trossejant tot amb
un ganivet per aconseguir uns autèntics
ous estrellats.

Amb la col·laboració de: GIROTEL

- equipaments per a l’hostaleria

Ctra. Santa Coloma, 14 - 17180 Vilablareix (Girona) Tel. 972 400 870 - Fax: 972 401 409 - girotel4@girotel4.com

La millor elecció
en vigilància i seguretat
PEDRET, 68-70 PLANTA 1A
17007 GIRONA
T 972 227 570 - F 972 216 841
info@grupobell.es
www.grupobell.es
Empresa autoritzada DGP nº 1-2008
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Restaurant Via
Augusta
Amb un nou concepte de nit

D

esprés de molts anys al vostre servei, el restaurant Via
Augusta de Riudellots de la
Selva ha fet una transformació amb noves propostes i una gran varietat de serveis: una
àmplia cafeteria amb un gran assortiment d’entrepans i tapes, menjadors

amb servei de menú migdia de dilluns
a dissabte a 11 euros, servei de carta a
uns preus molt assequibles amb possibilitat de menjadors privats amb una
capacitat per a més de 200 persones
i amb una gran varietat de menús per
a colles, convencions o reunions d’empresa. Els diumenges al migdia, menú

de 16 euros.
Fa pocs dies hem inaugurat un nou espai de tarda-nit a la nova terrassa amb
un nou concepte de nit: el Via Nocturna. Hi trobareu una gran sel·lecció de
coctails, jazz i monòlecs. No us perdeu
les grans festes del Via Nocturna cada
cap de setmana.

Restaurant Via Augusta
Avinguda Mas Pins (Pol. Ind. Poligensa, s/n) - Riudellots de la Selva - T. 972 47 81 39

PERFIL DE DONA

Natàlia Molero

L’ENQUESTA

Directora de la Casa de Cultura de Girona.
Llicenciada en Filologia Hispànica i Catalana per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Periodista,
escriptora, professora... en definitiva, comunicadora.
Creu que la felicitat completa no existeix.
Per Marta Avellaneda

N

atàlia Molero dirigeix la
Casa de Cultura de Girona des de l’agost del 2011
però sempre s’ha mantingut vinculada al món de
la comunicació: participant a tertúlies,
impartint classes a la universitat i escrivint alguns llibres (Nardo, un torero
d’Olot i Aquí hi ha el meu pintallavis). Li
agrada comunicar, creu en la importància de fer-ho bé i intenta aplicar-ho a
totes les facetes de la seva vida. La lectura és una de les seves grans passions
però és molt estricta amb els llibres
que ocupen la seva tauleta de nit. La
fascina tot el que s’ha escrit al voltant
de l’holocaust i prefereix llegir assaig i
biografia històrica abans que novel·la.
Es declara una enamorada de l’Escala
i de les corrides de toros. Va defensar
els braus en una compareixença al Parlament de Catalunya en contra de la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que
es va presentar a favor de l’abolició.
Admet, però, que no van aconseguir
centrar el debat en la vessant de manifestació cultural sinó que va derivar
cap al binomi Catalunya-Espanya. Molero defensa sense complexes la seva

afició a les corrides de toros i situa la
voluntat abolicionista en un canvi de
mentalitat, la d’haver-nos convertit en
una societat més urbanita i allunyada de la tradició agrícola i ramadera,
on tradicionals animals com aquesta
creen un cert rebuig.
Delegada territorial de cultura a Girona, cap de gabinet del conseller de
cultura durant l’últim govern de Jordi
Pujol i directora de la Filmoteca de Catalunya. Amb tot ha gaudit i, sobretot,
ha après però és incomformista i creu
que la felicitat completa no existeix.
Ara, darrere la direcció de la Casa de
Cultura de Girona, treballa per posar
en valor el talent gironí i per captar tot
aquell altre que ve de fora en forma
d’iniciatives i col·laboracions interessants. Passat el Girona Temps de Flors,
des de la Casa de Cultura ja es preparen per l’altre gran esdeveniment de
la ciutat com són les Fires de Girona.
Molero ens avança que preparen una
exposició dedicada a l’escriptor gironí
Jaume Ministral Masià, seguint amb la
voluntat de recuperar personatges de
l’oblit. Ministral Masià va ser guionista
de Capri i autor de Ciutat petita i delicada, un llibre que dedica, com no podia
ser d’una altra manera, a Girona.

Un plat
La truita de patates i ceba de
la meva mare
Una ciutat
Nova York
Una cançó
Purple Rain de Prince
Una pel·lícula
El cazador, de Michael
Cimino
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Joan Roca
Xef del Celler de Can Roca
Xef del millor restaurant del món. Inconformista i
amb els peus a terra. Diu que el millor restaurant del
món no existeix perquè cadascú té el seu.

L’ENQUESTA
Un plat
L’escudella i carn d’olla de la
meva mare
Una ciutat
París i Londres
Una cançó
Born to run de Bruce
Springsteen
Un llibre
Climent de Josep Maria
Fonolleras

Per Marta Avellaneda

J

oan Roca és molt proper.
Diu que viure on va néixer,
al barri de Taialà de Girona,
i tractar cada dia amb els
veïns del barri i de la ciutat
li permet mantenir una certa distància
amb el reconeixement mundial que van
rebre els tres germans Roca el passat
abril. El rànquing 2013 de la revista
Restaurant els distingia com el millor
restaurant del món.
Des de petit tenia clar que volia ser
cuiner. És el que havia viscut a casa on
veia que es treballava bé i que hi havia
bon ambient tot i que era una feina
molt dura. Sempre ha tingut molt presents els valors que ha après a casa.
La seva mare l’ha ensenyat a cuinar
però sobretot li ha transmès el valor de
l’esforç, la importància de treballar i de
ser generós però també la importància
de somiar, de ser atrevit i de creure en
allò que es fa. A partir d’aquí sempre
ha intentat gaudir del camí amb un

cert inconformisme que l’ha conduit al
cim de la gastronomia mundial. El fruit
d’aquesta filosofia és el Celler de Can
Roca.
El reconeixement li ha donat llibertat i
seguretat en la seva feina. El que
més li agrada és el retorn directe que
percep: els comensals que els visiten
venen de tot el món, molt entregats i
amb el cor i la ment oberts disposats
a viure una experiència inoblidable.
Davant d’això, Joan Roca té clar que
aquests reconeixements són efímers i
afirma sense complexes que el millor
restaurant del món no existeix sinó que
cadascú té el seu.
L’exemple més recent del seu inconformisme és el Somni, l’últim projecte
creatiu dels germans Roca. És una òpera gastronòmica amb 12 plats i 12 actes que busca portar l’experimentació
al límit i fer un pas més en la recerca
de noves idees fruit del diàleg entre
disciplines. Girona està de moda i l’èxit
dels germans Roca hi ha tingut molt a
veure.
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Hotel Restaurant
Can Ceret
Cuina de mercat en un entorn i edifici singulars

S

ituat a Sant Pere Pescador, a la
desembocadura del riu Fluvià,
l’hotel restaurant Can Ceret ha
recuperat un singular edifici
del segle XVIII per ubicar-hi un
hotel únic en la seva espècie.

Al restaurant, tracten amb producte de
mercat, fresc i mediterrani. Especialitats
en peix fresc, carn de l’Alt Empordà i Girona, carpaccios i amanides, subratllant
l’amanida Can Ceret (amb llagostins, salsa Pesto i caramel de Mòdena). Menú de

cap de setmana per 30 euros a partir de
divendres a la nit amb 4 primers i 4 segons a escollir. Amb terrassa i oberts a
qualsevol tipus de celebració per a colles
i grups. A partir de Sant Joan obert cada
dia.

Hotel Restaurant Can Ceret
C/ Mar, 1 - 17470 Sant Pere Pescador (Girona) - T. 972 55 04 33 - www.canceret.com

EL COCKTAIL

Cocktail cactus
temps de flors
Mariona Vilanova
Coctelera

Nykteri’s Cocktail Bar
Santa Llúcia, 4 - baixos
17004 Girona
972 426 941 - 686 765 065

Per fer els peus:
- 15 cl. Suc de Cactus
- 5 cl. Vodka
- 5 cl. Llima Rose’s
- 5 cl. Licor de poma verda Green
Apple Bvland
Per la decoració
Llaminadura de llimona o una
cirera verda

Preparació:
Refredem amb gel un got de Long
Drink d’uns 32 cl. Seguidament, en una
coctelera posem 5 o 6 glaçons de gel
massís i hi afegim els ingredients de
menor a major graduació alcohòlica. A
continuació, ho agitem enèrgicament.
Una vegada servit, podem decorar-ho
amb una llaminadura amb gust de llimona com podeu observar a la imatge
o bé posar una cirera verda. Si volem
que segui un cocktail encara més refrescant, el servirem amb gel picat.
Espero que us agradi!
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E

s tracta d’una combinació
creada al Nykteri’s Cocktail Bar en homenatge a
l’exposició floral que, any
rere any, decora els carrers,
portals i establiments de Girona. Aquest
cocktail s’elabora amb una base de suc
de cactus, que li aporta un sabor únic i
molt original. El grau alcohòlic li dóna

el vodka que, acompanyat de la llima i
la poma verda, fa que resulti un combinat de tonalitat verdosa atractiu, suau
i refrescant molt apropiat per prendre
a mitja tarda o a la nit. Ens trobem davant d’un cocktail Long Drink (beguda
llarga) molt agradable que combina a la
perfecció amb l’ambient festiu, animat i
calorós de l’estiu que ja s’acosta.

PLAERS
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Xiringuito Poop’s
el teu racó arran de mar

S

ituat al costat del Port Marítim de Platja d’aro, sobre la
sorra i a només tres metres
de l’aigua, el xiringuito Poop’s
us permetrà gaudir del sol, del
mar i d’una bona cultura gastronòmica
i culinària.
Obert des de les 10h fins a altes hores
de la nit, t’oferim un lloc bocòlic i únic
a la Costa Brava, el teu punt de refe-

rència per poder gaudir d’allò que més
t’agradi. Des de la canyeta, el vermut,
diferents caves, vins, sangries i tisanes
fins al millor còctel i gintònic així com
un bon cafè.
Tenim carta de menjars de cuina mediterrània, amb amanides diverses i
refrescants. Gran novetat de la nostra
brasa de carbó. També peix fresc del dia
a la brasa, sardines a la graella, costella

de porc ibèric, entrecot de bou, botifarra de pagès de pam i mig o un pollastre
a la brasa. També podràs degustar les
nostres tapes de peix fresc i altres productes de qualitat, com croquetes casolanes, patates braves o entrepans variats. Aquest estiu tindràs un lloc més on
gaudir d’una bona estona amb el nostre
ambient chill out. Tot això sempre al millor preu. Vine i repetiràs!

Xiringuito Poop’s Bar-lounge-restaurant
Platja gran de Platja d’Aro - T. 661 21 84 35 / 661 21 84 34
xiringuitopoops@gmail.com - www.facebook.com/xiringuitopops

LA RECEPTA

Isabel Simó
Cuinera

personal

Gigot (cuixa de xai
farcida d’ou i carn
picada i cansalada)

Taverna de l’Abat
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona
T. 972 21 97 04
www.latavernadelabat.com
info@latavernadelabat.com

Ingredients per a 6 persones:
· 1 cuixa de xai desossada
· 150 g. de carn picada de porc
· 150 g. de cansalada
· 2 ous
· 2 cebes
· 1 cabeça d’ alls
· julivert
· un grapat d’avellanes
· 2-3 galetes maria
· Pel brou: aigua, ossos de xai,
api i porro.
· 1 porro
· 4 pastanagues
· api
· oli d’oliva verge
· sal i pebre negre
· got de vi blanc
· llorer, romaní, farigola

Preparació:
1) Fer un brou amb els ossos de la cuixa de
xai, porro i api. Bullir 2 ous fins a tenir-los
durs.
2) Farcir la cuixa de xai amb la carn picada de porc, l’ou dur tallat a rodanxes, la
cansalada
tallada petita i una mica de picada d’all i
julivert.
3) Lligar la carn i posar-la en una safata
de forn amb un raig d’oli d’oliva verge, un
parell de
cebes tallades a rodanxes, 2 cabeces d’alls
senceres, 1 porro tallat petit, 1 api, dues
pastanagues. Coure-ho a forn mig durant
40 minuts (120-145º).
4) Un cop cuit el xai, retirar-ho del forn i
reservar-lo.

5) Agafar les verdures que s’han cuit amb
el xai i posar-les en una cassola. Fer una
picada
amb un grapat d’avellanes, un parell de
galetes, un raig de vi blanc i el brou i posar-les junt
amb les verdures. Fer arrencar el bull la
mescla anterior. Reservar-la.
6) Quan el xai estigui fred, tallar-lo a rodanxes d’un dit d’ample, posar-lo altre vegada amb
una cassola de terrissa i dipositar per sobre la mescla que hem preparat anteriorment.
Posar-ho al forn novament perquè faci
xup-xup un quart d’hora.
7) Servir acompanyat amb les seves verduretes.

PER A CELEBRAR UN ANIVERSARI, EL VOSTRE
CASAMENT, UNA TROBADA FAMILIAR, ...
SI VOLS QUE SIGUI MÉS ALEGRE DONA-l’HI UN TOC DE MÚSICA

DISCO MÒBIL
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BALL PER A TOTES LES EDATS
EQUIP DE LLUMS I SO
BALL-KARAOKE
US FEM PRSSUPOST amb el RESTAURANT i LA DISCO MÒBIL
A PARTIR DE 6 EUROS PER PERSONA AMB GRUPS PETITS (mínim 25 persones)
T. 689 24 44 01 - pacobaso@gmail.com

GASTRONOMIA I OCI

Gran Jonquera

El primer outlet de les comarques gironines

G

ran Jonquera Outlet &
Shopping és un centre comercial amb capacitat per
a 70 espais comercials. Actualment, l’ocupació de la
superfície és del 75% i disposa de botigues de roba per a home, dona i nens;
roba interior i d’esport; roba per a la llar,
una perfumeria, sabateries, una òptica,
un supermercat, joieries i rellotgeries,
una fleca, una pastisseria, una botiga
de joguines, una botiga especialitzada
d’animals domèstics, i una parafarmàcia.
També hi ha un Espai gastronòmic, Cultural i d’Oci, amb una àmplia oferta de
productes típics de les comarques gironines i d’arreu de Catalunya. En aquest
mateix local s’hi troba una agència de
viatges i un espai audiovisual, on es projecta una pel·lícula que relata la història
de la influència de França a Catalunya i
a La Jonquera. Gran Jonquera Outlet &
Shopping disposa d’un espai infantil amb
vigilància i entreteniments per a nens a
partir d’un any (2 hores gratuïtes). En
aquest mateix espai també s’organitzen
festes temàtiques i d’aniversari.
El centre comercial té dues àmplies
zona d’aparcament. D’una banda, l’aparcament subterrani,que destaca pel seu
sistema de seguretat d’última tecnologia. D’altra banda, hi ha una zona situada a l’entrada del centre comercial,
útil per a vehicles particulars i amb una
capacitat per a 51 autocars.
Es tracta del primer outlet de les comarques gironines, propietat del Grup Escudero, amb 29 anys d’antiguitat.

Centre Comercial
Gran Jonquera
Polígon industrial Oliveras.
Avinguda Països Catalans, 19-23
La Jonquera
T.+34 972 557 831
info@granjonquera.com
www.facebook.com/granjonquera
https://twitter.com/granjonquera

25

LA RECEPTA

d’autor

Rodó de conill
amb foie
Marc Serra
Cuiner

Restaurant Can Serra
Hotel Vilobí
Ctra. Aeroport s/n
Sortida AP7 núm. 8
Vilobí d’Onyar
T. 972 473 483
canserra@hotelvilobi.com

Ingredients per a 4 persones:
- 2 lloms de conill
- 1/2 poma
- 2 daus de foie
- Quicos
- 1 ou

Preparació:
Desossem els lloms de conill, condimentem amb herbes aromàtiques i
salem. Els enrotllem mantenint-los la
forma I els posem dins una bossa per
envasar al buit. Els courem al forn a
temperatura suau.

Els traiem de la bossa i el arrebossem
amb els quicos triturats utilitzant només la clara d’ou i els fregirem fins
que quedin torradets.
A part, trossejarem la poma i la courem amb almívar fins al punt de
caramel·litzar.

Presentarem al plat els dos lloms
de conill arrebossats, amb la poma
caramel·litzada als costats i cobrirem
els lloms amb salsa demi glace i per
acabar els daus de foie, marcats prèviament a la planxa a sobre dels lloms
de conill.

Ctra. Aeroport s/n
Sortida AP7 núm. 8
Vilobí d’Onyar
T. 972 473 483
canserra@hotelvilobi.com
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COM A CASA

Restaurant la Carpa de l’Estany,
gaudeix davant de l’estany de Banyoles

S

ituat davant mateix de l’estany de Banyoles, ofereix
cuina casolana catalana amb
plats elaborats amb productes de la zona com l’ànec
mut de Banyoles amb mel i castanyes o
l’arròs a la cassola. Tenen menús diaris i
festius i també menú infantil. Disposen
de dos menjadors amb vistes a l’estany
amb una capacitat per a 40 i 120 persones, dues sales amb capacitat per a 350
i 150 persones equipades amb projector,
megafonia i equip de música i un ampli
pàrquing per a cotxes i autobusos.
Si prefereixes menjar a l’exterior, gaudeix de la seva magnífica terrassa amb
vistes a l’estany. De dilluns a divendres
al vespre prova els sopars a la fresca
amb una gran varietat de plats i carns
a la brasa. Els dijous, nits de jazz en directe i els divendres i dissabtes, sopars
musicals a càrrec de diferents conjunts.
Veniu a gaudir d’una bona vetllada al
costat de l’estany! Tot plegat, amb la garantia que dóna un establiment familiar
que fa més de 20 anys que funciona, es
va inaugurar el 1992.

La Carpa de l’Estany
Passeig Darder, s/n
(davant l’Estany)
Banyoles
T. 972 58 28 25
info@restaurantlacarpa.com
www.restaurantlacarpa.com
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LA RECEPTA

casolana

Pota i tripa de
xai amb patates
David Saura
Cuiner

Restaurant Aiguaviva
Ctra. Girona a Santa Coloma de
Farners, s/n
Aiguaviva
Tel. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

Ingredients per a 4 persones:
- 8 peus de xai
- 1 tripa de xai
- 1 ceba
- 1 tomata
- 1/4 de pebrot vermell
- 1/4 de pebrot verd
- 4 patates
- sal
- pebre negre, pebre vermell (dolç i
picant)
- oli d’oliva
- picada d’all i julivert
- caldo (de bullir els peus i la tripa)

Preparació:
Farem bullir els peus durant 24 hores i la
tripa durant uns 90 minuts. Mentrestant
farem un sofregit amb la ceba tallada ben
fina i una mica d’oli. Un cop la ceba comenci
a agafar color, hi afegirem els pebrots picats a dauets petits i la tomata triturada i
acabarem de fer el sofregit.
Un cop cuits els peus i la tripa, tallarem
aquesta última a daus i l’afegirem al sofregit. Ho barrejarem tot i hi afegirem una

mica del caldo, una mica de sal, pebre negre i els pebres vermells al gust. Aleshores,
ho deixarem bullir tot plegat uns 10 minuts.
Passat aquest temps, hi afegirem les patates pelades i esqueixades i, si es vol, una
mica de cirereta. Ho deixarem bullir a foc
suau durant 15 minuts, hi afegirem la picada
i ho rectificarem tant de sal com de picant.
Plat típic de les comarques gironines, del
Maresme i de la comarca d’Osona que es
menja especialment per esmorzar.

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
Nom o raó social ____________________________________________________________
DNI ________________________________________________________________________
Adreça _____________________________________________________________________
CP i localitat _______________________________________________________________
Telèfon _____________________________________________________________________
Adreça electrònica __________________________________________________________
Domiciliació bancària (20 dígits) _____________________________________________
Signatura / segell
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Envia les teves dades a: pbasso@gironagastronomica.cat o bé per correu, la butlleta adjunta a:
GIRONAGASTRONÒMICA: Avda. L´Amical Mauthausen, 64 - 17007 Girona

SUBSCRIU-TE PER

NOmÉS
12 e/any

Amb la subscripció et regalem un
val per a un dinar/menú de dilluns a
divendres a la sala de Canet d’Adri.

CAMPANYA GASTRONÒMICA
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“Els sabors de l’horta del Baix
Llobregat” 2013 ja està en marxa

L

es planes del delta i de la vall
baixa del Llobregat han estat
tradicionalment productors
d’una variada gamma d’hortalisses i fruites mercès a la
fertilitat dels seus sòls, la bondat del
seu clima i l’esforç dels pagesos que les
cultiven. Aquestes zones agrícoles conformen avui dia el Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Els experts cuiners de la comarca han
desenvolupat al llarg dels anys una gastronomia basada en un producte local,
de proximitat i de temporada. Una cuina
arrelada a la seva terra.
La campanya gastronòmica “Els sabors
de l’horta del Baix Llobregat” recull
l’oferta gastronòmica que ofereixen els
restaurants de la comarca que treballen
el producteKM0, i amb una imatge més

1

fresca i atractiva pels comensals.
I com a novetat, d’aquesta edició es
realitzarà un sorteig per a dues persones d’un menú km0. Els guanyadors del
sorteig podran degustar i assaborir les
novetats gastronòmiques que cada restaurador ens ofereix aquest any.
Un viatge pel món de les cireres i la presentació de la nova imatge de la campanya han estat les primeres accions.

2

3

4

1: Cirerer carregat de cireres a punt de collir
2: Presentació i degustació dels restaurants de la Campanya Sabors de l’Horta a la Cripta de
la Colònia Güell pel President del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Sr. Joaquim Balsera.
3: Tast de cireres a la Masia Can Colomer de Santa Coloma de Cervelló
4: Brandada de Bacallà amb cireres del Restaurant Casa Nostra a Corbera de Llobregat
5: Mil fulls de bacalla confitat amb salmorejo de cireres i pernil d’ànec
6: Rajada en escabetx de cireres farcida de moixernons i xutbei de cua llarga
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LA RECEPTA

cuines del món... Zamora

Cocido
Zamorano
Rufina Gil
Fa 40 anys que viu a Girona. Nascuda a
Manganeses de la Polvorosa, a Zamora
(Castella i Lleó).

Ingredients per a 4 persones:
- 500g de cigrons
- 300g de carn de porc
- 150g cansalada
- 1 xoriço Zamorano
- 1 morcilla
- 250g carn de gallina
- 2 patates
- 2 pastanagues

Preparació:
Els cigrons han d’haver estat en remull
almenys 12 hores. Passat aquest temps,
els escorrem i els posem dins d’una olla
a pressió juntament amb les patates i les
pastanagues pelades i tallades a daus.
També hi introduïm la carn de porc, la
vedella, la cansalada i la carn de gallina.
Omplim l’olla d’aigua fins dalt de tot i la
posem al foc sense tapar-la per poder
anar traient l’espuma es va formant. Un
cop eliminada l’espuma, tapem l’olla i
la deixem coure durant uns 40 minuts
des que comenci a bullir. Passat aquest
temps, destapem l’olla i ho salem al gust.
Podem acompanyar els cigrons amb col
bullida i barrejada amb un sofregit d’oli, all
i pebre vermell. A casa ens agrada acompanyar-los amb una cirereta o bé amb
una amanida d’escarola o d’enciam.
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LA RECEPTA

del xef
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Civet de
senglar
Mònica Coma
Cuinera

Restaurant Aurora

Ingredients per a 10 persones:

Passeig Sant Joan Bosco, 36
Girona (Pont Major)
T. 972 22 69 62

- 2kg de civet de senglar
- 2 cebes de Figueres
- 1 cabeça d’all

- 2 tomates madurs
- 4 pastanagues
- 1 farcell d’herbes aromàtiques
- 8 patates
- Mig litre de vi blanc

Preparació:
En una cassola hi posem una mica d’oli
Verge Extra i les cebes, l’all, els tomates i
les pastanagues. Ho rossegem. Aleshores i
afegim tota la carn fins que quedi una mica
rossa i fins que vagi deixant el seu propi
suc. Hi afegim aigua (1litre aproximadament) i deixem que bulli durant una hora i
mitja o dues hores. Passat aquest temps,
hi barregem mig litre de vi blanc i deixem
que la salsa es vagi reduint. Quan falten
uns 20 minuts o mitja hora perquè la salsa
quedi al punt, hi afegim les patates tallades
a daus que han de coure durant una mitja
horeta. Hem de mirar que la carn no quedi molt seca no massa caldosa, la salsa ha
de quedar lligada, s’ha de deixar reduir. Per
acabar, deixem reposar el plat i ja el podem
servir.

BAR RESTAURANT AURORA MÒNICA
Menú diari · Cuina casolana · Esmorzars · Carns a la brasa
Dinars i sopars per grups
De dilluns a divendres de 6:30 a 16:30 h. Dissabte de 7:00 a 16:30 h.
Passeig Sant Joan Bosco, 36 - PONT MAJOR - 17007 GIRONA (Ctra. Girona-Palamós)
Restaurant Aurora (Girona)
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La Ruta del Ferro i del Carbó,
una sortida fàcil i relaxant
Toni León – CVVGI

Per Sílvia Martí
Tècnic de comunicació Consorci Vies
Verdes de Girona

P

er conèixer un territori és
important poder-lo assaborir
poc a poc, i això ens ho permet el ritme que marca una
passejada a peu o en bicicleta. Us convidem a viatjar amb nosaltres
pel Prepirineu, utilitzant les vies verdes
de Girona i descobrint els municipis de
l’entorn.
La Ruta del Ferro i del Carbó, en al·lusió
a la important tradició de la farga al Baix
Ripollès i a les mines de carbó d’Ogassa,
ressegueix el trajecte que feia el tren. Els
15 quilòmetres de via han esdevingut un
camí ideal per gaudir del passeig a peu
o en bicicleta i per recordar-nos un passat industrial del qual avui som hereus.
El tram ressegueix des de Ripoll a Sant
Joan de les Abadesses, l’antiga estació
de Toralles i fins a Ogassa.
L’inici del nostre viatge és a l’estació de
Ripoll (682 m d’altitud). Cal travessar la
població i aviat pedalarem al costat del
riu Ter, passejant primer a la dreta del
riu, a tocar dels prats i travessant algun
pont, en un itinerari fresc, fins trobar el
pantà de Cal Gat, refugi de moltes aus.
Abans d’arribar a Sant Joan de les Abadesses (775 m) contemplem la serra de
Caballera i el cim del Taga, els Pre-Pirineus. Pedalem uns 11 km. amb un desnivell total de 160 m sense ni tan sols adonar-nos-en, doncs la pujada té un suau
pendent d’un 1%.
Arribem a Sant Joan de les Abadesses,
davant les antigues infraestructures ferroviàries avui reconvertides en zones
de serveis, com un alberg rural. Aquí
comença l’ascensió per la vall del Malatosca fins a Toralles i Ogassa, una ruta
amb més pendent ja que Ogassa es troba
a 975 m d’altitud. L’ascensió val la pena,
doncs es pot descobrir l’antic poblat miner, que conserva molts edificis emblemàtics.
A més de la pedalada o passejada via
verda, es pot ampliar la visita i conèixer

Pirinexus, Sant Joan de les Abadesses.
Xevi F. Güell – CVVGI

Ogassa, Mina Dolça.
Foto: CVVGI

Foto: CVVGI

Nens a Ripoll

El gorg de Malatosca, a Sant Joan de les
Abadesses.

el territori visitant els nuclis històrics, els
emblemàtics monestirs de Ripoll i Sant
Joan de les Abadesses, o espais natural
mig amagats com el gorg de Malatosca,
que hem agrupat en un projecte anomenat “Els Secrets de les Vies verdes de
Girona”.

DE TURISME

Navarra pels
paladars més
exquisits
Per Juan Luis Sánchez de Muniáin
Conseller de Cultura, Turisme i
Relacions Institucionals de Navarra

N

avarra, terra de contrastos gastronòmics, presumeix d’una exquisida i
variada gastronomia reconeguda a nivell nacional
i internacional. La gran qualitat dels
productes de la terra juntament amb la
capacitat de reinventar-se en el sector
gastronòmic ha establert les bases de
la cuina navarresa i l’han situat com un
veritable referent.
La diferència fonamental del seu servei
gastronòmic es deu a la matèria primera, que és el resultat del cultiu a les
terres i el treball elaborat dels agricultors que treballen diàriament perquè
gaudim de les seves delícies. Molts xefs
de reconegut prestigi sorprenen a les
seves cuines amb plats elaborats amb
productes de la temporada, recollits
i cultivats a les nostres terres, el que
atorga un valor afegit a les seves creacions.
Així, depenent del territori navarrès on
ens trobem, podrem degustar productes variats, des dels espàrrecs blancs,
les carxofes de Tudela, els pebrots del
piquillo de Lodosa, fins el xai de Navarra o el deliciós formatge de Roncal i
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La matèria primera és el
resultat del cultiu a les
terres i el treball elaborat
dels agricultors

Els amants de la bona
taula són capaços de
recórrer grans distàncies
amb l’única motivació de
trobar una gastronomia
única

Idiazabal. Tots ells compten amb la
garantia que atorguen les diferents
denominacions d’origen de l’Institut de
Qualitat Agroalimentària de Navarra
(ICAN).
La gastronomia s’ha consolidat com
un dels principals factors per reduir
l’estacionalitat del turisme a moltes
destinacions. Els amants de la bona
taula són capaços de recórrer grans
distàncies amb l’única motivació de
trobar una gastronomia única. Aquest
fet permet convertir un entorn aïllat en
un destí atractiu i captar segments de
població amb un important poder adquisitiu.
La profunda tradició vinícola que ostenta la Comunitat Floral completa
la visita gastronòmica del turista. El
vi és el complement perfecte per a la
bona cuina i atrau molts visitants que
desitgen aprofundir en el món enològic. Establim rutes determinades per
assaborir les millors varietats de cada
territori, visites a diferents museus per
conèixer la història i la cultura del sector així com diferents activitats de tast
o degustació.
Emparats per les Denominacions
d’Origen “Navarra” i “Rioja”, els vins
navarresos han aconseguit un gran
prestigi internacional, fent populars
els vins rosats, negres i blancs en especial. Proposem al visitant una variada i
exquisida oferta de vins per a tots els
gustos i ocasions.
Amb aquest desplegament de varietats
culinàries, el visitant amant de la gastronomia, pot gaudir per complet de la
seva estada ja que hem posat a la seva
disposició la infraestructura i l’oferta
necessària per a les seves vacances
més exquisides.

AVUI SORTIM
RESTAURANT EL MIRADOR DE L’AEROPORT
És un restaurant ideal per a celebrar-hi festes d’aniversari, comunions batejos o casaments. Menú diari, menú per a grups, possibilitat d’organitzar-hi
algun tipus de ball a la sala de festes. Gran terrassa per a fumadors gaudint
d’una gran tranquil·litat, a tocar de les pistes de l’aeroport. Cuina de mercat
amb molta varietat, especialitat en arrossos i diferents tipus de bacallans i
amb un autèntic parc d’atraccions pels més petits.
Aeroport de Girona-Costa Brava - Vilobí d’Onyar
T. 972 47 34 08 o 609 30 11 15 - www.miradoraeroport.com

HOSTAL RESTAURANT BRASERIA ALTAMIRA DE FORNELLS DE LA SELVA
Situat a l’autovia de Fornells de la Selva. Obert a partir de les 8 del matí amb
la brasa ben encesa i la forquilla i el ganivet a punt per esmorzar al vostre
plaer. Botifarres, cansalada, carn… bufet lluire de carn que us podeu fer al
vostre gust per 8 euros (beguda inclosa). I només per 2 euros més, podeu
agafar amanida i embotits. Menú diari al migdia i al vespre. També menú de
cap de setmana i menús per a colles. Obert cada dia amb servei de cafeteria
durant tot el dia.
Ctra. N ll Km. 710 - Fornells de la Selva - T. 972 47 67 09
www.altamiragirona.com

RESTAURANT VIA AUGUSTA I VIA NOCTURNA DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Obert a tot tipus d’actes culinaris. Menú diari de dilluns a dissabte a 11€,
menú de cap de setmana a 16 € . Disposa de grans menjadors, per a més
de 300 persones, i adequats per a qualsevol tipus de celebració, a preus
assequibles. Si voleu començar bé el dia, proveu els esmorzars de forquilla a
partir de les 6 del matí amb carns a la brasa, pota i tripa o peus de porc amb
cargols, entre altres plats. I al vespre gaudeix de la nit al Via Nocturna prenent una copa, actuacions en directe i un gran assortiment de combinats.
Av. Mas Pins (Zona Poligensa) - Riudellots de la Selva
T. 972 47 81 39 - www.restauranteviaaugusta.com

MARISQUERIA CAN BLANCO DE SANT JULIÀ DE RAMIS
Mariscades, peixos al forn, graellades de peix, arrossos de peix, de marisc i
de cabra de mar, combinats de peix i marisc, gambes de Palamós, cloïsses
gallegues.
Menú per a colles a partir de 18 €, possibilitat de sala per a ballar, salons per
a comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa. Menú diari a 10 € i
menú de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat, fins a 80 persones.
Av. França,13 - Sant Julià de Ramis - T. 972 17 21 46 o 972 17 05 21
jblanco@marisqueriablanco.com - www.marisqueriablanco.com

XURRO’S GIRONA
Xurrerria artesanal on hi podeu fer un bon esmorzar amb xurros acabats
de fer de bon matí o unes porres amb xocolata desfeta o uns bunyols artesanals després de dinar. Tot ho podeu provar a la nostra botiga o podeu
demanar que us ho portem a casa. Obert de dimarts a divendres, de 10 a 21h
i els dissabtes i diumenges, de 8 a 21h. Tenim servei a domicili els dissabtes
i diumenges de 9 a 13h i de 17 a 19h. Tot s’elabora al moment, sempre acabants de fer a la nostra botiga o a casa vostra.
C/ Ballesterias, 39-Girona - T. 972 01 32 55

TABERNA TRINIDAD DE PLATJA D’ARO
Aquesta taverna està situada a les galeries Sant Luís de Platja d’Aro, a tocar
de l’avinguda principal, davant mateix del Montbar. Una autèntica taverna
decorada tota de fusta, amb una gran varietat de montaditos i cassoletes de
tot tipus i tot acabat de fer i directe a la barra. Un local molt acollidor amb
una terrasseta a tocar de les botigues del mateix centre. Tambés’hi poden
menjar plats com l’entrecot o fer-hi un dinar o sopar amb una bona varietat
de plats per a compartir.
Galeries Sant Lluís, 58 - Platja d’Aro - T. 972 82 55 78

36

37

LA TAVERNA DE L’ABAT DE GIRONA
Situat en ple barri vell gironí, l’interior d’aquest restaurant té una màgia especial.
Era una antiga casa de l’Abat de l’Abadia de Sant Pere de Galligans. La Isabel us
farà gaudir d’aquella cuina casolana per a molts paladars ja oblidada, amb uns
tocs de modernitat molt personal. Menú diari a 12 € tot inclòs, menú de nit a 16 €
beguda a part, també els caps de setmana.
Increïbles els calamars farcits amb salsa de civet i, si us agrada el bacallà, en
tenen de diferents tipus, tots ells excel·lents i recomanables, especialitat amb guisats de tot tipus. Terrassa exterior amb vistes a la catedral de Girona.
Plaça Santa Llúcia, 6 - Girona - T. 972 21 97 04
info@latavernadelabat.com - www.latavernalabat.com

RESTAURANT LA BRASA DE RIUDARENES
El Restaurant la Brasa de Riudarenes és un dels clàssics de la gastronomia gironina. Amb plats abundants i de gran qualitat i amb una carta molt
àmplia, es podria definir com a cuina tradicional catalana: guisats, platillos,
canelons, les patates amb all i oli a la brasa, l’arengada a la brasa amb mongetes, cargols, anques de granota, el rostit d’ànec o conill o el bacallà amb
samfaina. Quan reserveu taula, si pot ser, que sigui a la bodega. Obert cada
dia al migdia.

També OBRIM els dilluns

Carrer de Sta. Coloma de Farners, 21 - Riudarenes - T. 972 85 60 17
www.labrasa.com

RESTAURANT AIGUAVIVA
Situat a la mateixa carretera que va de Girona a Sta. Coloma de Farners,
al nucli d’Aiguaviva, en David i l’Anna en són els responsables. El menú de
migdia, a 10 euros, 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 forquilla. Terrassa per a fumadors. Si hi voleu sopar haurà de ser els
dissabtes a la nit. Els dilluns està tancat per descans del personal.
I ara de cara al bon temps ja preparem la nostra terrasa exterior.
Ctra. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n - Aiguaviva - T. 972 39 42 21
dasanar@telefonica.net

Restaurant Siloc DE GIRONA
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 euros i un
altre, a 22,50 IVA inclòs. Els caps de semana, menú a 25,50 euros i cada dia
una extensa carta amb plats segons temporada. A part dels menús clàssics,
també us preperem menús per a casaments, grups, empreses i aniversaris i
adaptats al vostre pressupost.

Ctra. dels Àngels Km.0,2 la Creueta (Girona) - T. 972 46 84 81
info@restaurantsiloc.com - www.restaurantsiloc.com

MARISQUERIA-BRASERIA DON EDUARDO DE PLATJA D’ARO
Una autèntica marisqueria i braseria a Platja d’Aro on hi podeu menjar des
d’uns bons peixos de la costa fins a unes delicioses carns de Girona amb el
millor marisc de la Costa Brava. La recomanació és l’arròs de llamàntol que
podeu degustar davant del mar en ple Passeig Marítim i en qualsevol època
de l’any. Especialitats com la mitjana de bou a la pedra, l’espatlla de xai, el
secret, les fritures, els peixos al forn, la caldereta i els arrossos.

Passeig Marítim, 68 - Platja d´Aro - T. 972 82 56 70

Restaurant Maràngels a Sant Gregori
És una preciosa masia situada a tocar de Sant Gregori, una cuina molt elaborada, espais per a casaments o per a qualsevol altre esdeveniment, familiar o d’empresa. Disposen d’un menú diari a 20 euros, un menú d’entrecot
i arròs a 30 euros, un menú degustació a 40 euros i un menú sorpresa a 50
euros. Uns jardins privats amb parc infantil i terrassa et permeten prendre
el combinat perfecte. També us podeu apuntar a las festes de maridatge
que s’hi fan tot sovint. “Els plats del Maràngels, amb aire de tramuntana i
cor gironí”.
Can Quelot,s/n-Sant Gregori (Girona) - T. 972 42 91 59
www.marangels.com

TOCAT DEL BOLET

No oblideu el
regadiu
Pere Mià
Pagès

E

ls mesos de juny i juliol al
camp s’està recollint el blat,
la civada, l’ordi, ... Hi tenim
molta feina perquè hi estem
recollint molts productes i
hem d’anar regant molt perquè fa molta
calor. Ja podem començar a menjar tomates, de les primerenques, tenim api,
enciam, bitxos, pebrots, mongetes tendres,... l’hort a partir del mes de juny és
un regal perquè hi tenim de tot. Respecte
la fruita, sol haver-hi cireres, alguna pera
primerenca, ... Tot això, però, també vol
molta aigua.
Per això és important cuidar el regadiu,
perquè les plantes volen sol per sobre i
aigua per sota. Sempre aconsello intentar regar cap a la vesprada per evitar
l’evaporació ja que les plantes ho agraiexen molt. I també, sobretot, sempre
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s’han d’utilitzar bons fems, la terra ha
d’estar ben abonada, millor si són naturals.
Reflexió Pere Mià:
Ara utilitzem adobs químics perquè ens
sembla més senzill però la millor forma d’abonar la terra és la natural, és a
dir, mitjançant els excrements dels ani-

mals. Si realment som a pagès no tenim
problema per trobar-ne, en canvi, amb
aquest horts urbanites que ara s’estan
posant de moda, tindrem més problemes per trobar excrements a no ser que
anem a les seus dels partits polítics o
dels jutjats. El que no sé és si això farà
créixer les plantes.
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