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Editorial

Noves paraules
en la cuina evolutiva
Paco Baso

DIRECTOR DE GIRONAGASTRONÒMICA

pacobaso@gmail.com

Si no saps l’idioma anglosaxó difícilment pots entrar al món de l’hostaleria. Paraules com training,
coaching, street food, big fish, etc. Si no saps algunes d’aquestes paraules difícilment seràs un
restaurant a la page. Bé, a la cuina moderna també hi entren els conceptes de Q+R, cuina evolutiva,
cuina conceptual, cuina a baixa temperatura, cuina modular, etc. Ja no entrem a la cuina sinó a la
kitchen i ja no fem una demostració de cuina sinó un show cooking. Dit així queda més chic pels
cuiners.
Està bé que tot evolucioni però traduint-ho tot a l’anglès perquè quedi més cool deixem que els britànics, que volen marxar d’Europa, es tornin importants a casa nostra. Són les noves tecnologies
dels conceptes gastronòmics, en detriment de les cassoles, les paelles o els cassons. El següent
pas és que les cartes dels restaurants incloguin la informació nutricional (la quantitat d’hidrats de
carboni, proteïnes, vitamines o grasses dels aliments) que conté cada plat.
Al costat dels nous conceptes, els cuiners hauran de fer una nova assignatura, que és la de química, imprescindible per ser competitius en aquesta nova etapa de plats singulars. Com més complicats els elaboreu i els nombreu, més sortida tindran. Unes patates amb ous ferrats millor dir-ne
chips in the fried eggs. I ja no parlo de la cuina asiàtica, la qual ens ha portat nous aliments i plats
que s’han introduït amb molta força a casa nostra.
En el fons ens agrada complicar les coses, com quan escrivim al Twitter determinada experiència gastronòmica en determinat restaurant, que ho acompanyem amb #SantMiquel #turisme
#gastronomia #hotel #restaurant #caminadors #Girona #Barcelona #toteslesprovíncies #cuiners
i #200paraulesmés. Això sí, sempre amb #.
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Menja’t el cine

El silencio de los corderos

Pitu Anaya
PERIODISTA

Canivalisme en el cinema

Anteriorment amb Holocausto caníbal
(1980) i posteriorment amb Viven (1993),
Ravenaus (1999) i altres pel·lícules han
tractat aquest fenomen al cel·luloide però
ha estat la cinta de Jonathan Demme la
que més èxit ha tingut.
Estrenada ara fa 25 anys (els va fer el 14
de febrer), l’èxit d’aquesta pel·lícula es
deu, en bona part, a Thomas Harris, autor de la novel·la. L’escriptor es va inspirar en una sèrie de crims comesos per un
psicòpata en sèrie que anava mutilant les
seves víctimes per fer-se un vestit de la
pell de les noies que anava matant.

Reconeguda com una de les millors pel·
lícules de l’any 1991, va guanyar els 5
Oscar més importants (pel·lícula, actor,
actriu, director i guió). També va obtenir
altres premis com els Globus d’Or (2), els
Premis Bafta i Ós de plata de Berlín.
Econòmicament també va ser un èxit. La
pel·lícula va costar 20 milions de dòlars i
en va recaptar gairebé 300 milions. Això
va salvar la productora Orion Pictures.
La seva protagonista, Jodie Foster, es va
preparar de valent al costat d’agents re-

als de l’FBI i també participant en operacions del cos d’agents especials.
Anys després, es farien tres pel·lícules
més dels personatges, però cap va tenir
l’èxit de la primera. Jodie Foster es va negar a participar en cap d’elles, a diferència d’Anthony Hopkins, que sí va participar a “Hannibal” (2001) i a “Dragon Rojo”
(2002).
La fotografia i la banda sonora són també
factors a destacar.
El bon vi i els millors plats no falten en
aquesta pel·lícula.

CRÈDITS

SINOPSI

PAÍS: ESTATS UNITS I GRAN BRETANYA
ESTRENA: 14 DE FEBRER DE 1991
DIRECTOR: JONATHAN DEMME
GUIÓ: TED TALLY (novel·la: THOMAS HARRIS)
MÚSICA: HOWARD SHORE
FOTOGRAFIA: TAK FUJIMOTO
DURADA: 115 MINUTS
GÈNERE: THRILLER PSICOLÒGIC-POLICÍAC
REPARTIMENT: JODIE FOSTER, ANTHONY
HOPKINS, SCOTT GLENN, TED LEVINE, DIANE
BAKER.
PRODUCTORA: ORION PICTURES

L’agent especial de l’FBI, Clarice Starling,
investiga un cas molt complicat. Es tracta
de trobar un psicòpata assassí múltiple.
Per entendre els mètodes del criminal,
anomenat “Buffalo Bill”, l’agent es posa
en contacte amb un altre psicòpata. Es
tracta d’Hannibal Lecter que es troba en
una presó de màxima seguretat.

Pots trobar la revista

www.cinemesalbeniz.cat

Entre ells dos sorgirà una relació que
anirà més enllà d’una simple col·laboració policial.

6 | www.gironagastronomica.cat

La Salsa

El Rebost
Nutricional

Tony Vallory
PRESIDENT DE
GIRONA BONS FOGONS

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

Un tresor familiar

Sols menjar ràpid?

Fa poc, la meva mare em va fer un regal extraordinari. Una
llibreta d’espiral Enri, de tapa semidura de color marró i amb
els fulls interiors amb pauta ratllada de l’any 1945. El que la fa
extraordinària, no és la tapa, ni la pauta, ni tampoc la data. És
el contingut de les seves pàgines: un recull de receptes, manuscrites amb lletra de cal·ligrafia tipus anglès, d’un parell de
cursos de cuina de l’any 1945 que van fer conjuntament el meu
pare quan tenia 19 anys i la seva mare (la meva àvia).

Vivim a un ritme vertiginós. Sovint ens manca temps per a destinar-lo a
tot allò que desitjaríem, i ens toca establir prioritats. I, malauradament,
per molts de nosaltres, els moments destinats a l’acte de menjar (i en
conjunt a l’alimentació) no és precisament una d’aquestes prioritats.
Sovint ni tan sols ens interessa d’on provingui el “combustible” per
mantenir-nos actius al nostre dia a dia.
Per què cal asseure’ns tranquil·lament i prendre’ns la ingesta
d’aliments com una necessitat nutricional i fisiològica? Perquè això
incideix sobre la nostra salut. I si ho fem, esbrinarem que, fer mossos
pausats, mastegant les vegades que siguin indispensables els aliments,
permet una correcta trituració i insalivació; facilitant el procés digestiu
a nivell gàstric, disminuint el risc de digestions pesades. Si engolim
sense pràcticament mastegar, hi ha més risc de patir digestions
alentides, dolor abdominal a nivell superior, de refluxos i acidesa.
Per altra banda, considerant que els aliments són estructures
cel·lulars, si una part d’aquestes passen senceres al nostre intestí
(perquè a la boca i amb els sucs gàstrics no s’han disgregat), els
enzims digestius que actuen a nivell intestinal no podran arribar als
seus substrats; és a dir, als hidrats de carboni, greixos i proteïnes.
I, per tant, part d’aquest contingut dels aliments baixarà pel tub
digestiu, sense aprofitar una part dels nutrients (inclosos vitamines i
minerals). Qui sí se n’aprofitarà serà la microbiota, a l’intestí gruixut.
Que els pot utilitzar, per a sobreviure i multiplicar-se. Els fermenta,
generant els indesitjables gasos causants de la distensió abdominal, i
del meteorisme, unes hores després dels àpats.
Ens perdem gaudir més del flavour dels aliments, de la seva textura,
temperatura i la varietat de colors presents al plat. I guanyem el risc
de tenir encara sensació de gana finalitzat l’àpat; que pot incitar-nos a
menjar més de la ració que ens cal.
Si mantens aquesta conducta alimentària de forma habitual, ja tens
suficients motius com a eliminar-la. No creus?

Són receptes de postres i de pastes tipus “buñuelos de Jueves
Santo”, “carquiñolis” “bizcocho de marmol”. Em crida l’atenció
una fantàstica “Torta Celestial” que ja estic tardant massa en
provar de convertir-la en realitat.
Per mi, és un petit tresor familiar. Ho és perquè el meu pare ho
va escriure ara farà 71 anys; ho és perquè m’ha sobtat la seva
existència i la seva història i també ho és perquè en llegir la
seva lletra manuscrita, el recordo, el veig amb claredat.
Fa anys, a les cuines de totes les cases hi havien llibretes o fulls
amb el recull de receptes de la família. Algunes amb pàgines
engroguides, tacades de greixos, mig trencades i sovint una
mica menjades per algun petit animal bibliòfag.
Aquests documents que són un dels llegats més grans que tenim del nostre patrimoni cultural-gastronòmic, acostumen a
desaparèixer gairebé al mateix temps que els seus autors. És
urgent parar la destrucció massiva d’aquests petits tresors que
porten amagats el dia a dia de la societat dels nostres avantpassats recents. Hauríem de crear un fons on la gent pogués
portar aquests delicats fulls, digitalitzar-los i, d’aquesta manera, enriquir més la memòria de la cuina de les nostres àvies.
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El restaurant Cal Ros té una antiguitat de 120 anys. Va començar sent una
fonda, on tots els mercaders de la província de Girona, Barcelona i Tarragona paraven a dinar-hi i aprofitaven, en aquell moment, per a fixar els
preus de tots els productes que es venien a la plaça de l’Oli i a la plaça de
les castanyes.
El 2006 en Christian Castillo, amb dos socis més, agafen les regnes del
restaurant i comencen a fer una cuina elaborada, de mercat, conservant les
arrels de la cuina tradicional catalana.
El 2013, es queda en Christian Castillo al capdavant del restaurant, juntament amb la seva parella Maria Corrales.
Aquest any 2016, han volgut donar un aire més renovat a Cal Ros: conservar i donar protagonisme a elements molt mítics del restaurant, però donant-li un aire més modern, buscant la unió entre la història i el moment
actual.
Hem volgut mantenir els nostres plats clàssics (caneló, arrossos, guisats,
steak tartar) respectant i mimant el producte i la nostra base de cuina catalana, però de la mateixa manera que hem fet una renovació al restaurant, també volem plasmar-ho a la carta. L’hi he donat un aire més fresc, dinàmic i divertit: plats d’autor, platillos
o mitjes racions per poder compartir un bon àpat.
Menú migdia per 20,50 € (dos primers a escollir, dos segons a escollir, dos postres a escollir) inclou el pa, aigua i copa de vi.
Menú degustació per 50 euros, IVA inclòs (dos entrants, un peix amb arròs, un plat de carn, postres digestives i postres, amb pa,
aigua i ampolla de vi).

C/ Cort Reial, 9 . Girona

Tel. 972 219 176

www.calros-restaurant.com

Horari:
Dilluns: matí 13.00 a 15.45 h.
Dimarts TANCAT
Dimecres: matí 13.00 a 15.45 h
Dijous: matí 13.00 h a 15.45 h / nit 20.15 h a 22.45 h
Divendres: matí 13.00 a 15.45 h / nit: 20.15 h a 22.45 h
Dissabte: matí 13.00 a 15.45 h / nit: 20.15 h a 22.45 h
Diumenge: matí 13.00 a 15.45 h
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En Portada

Cuina catalana d’estrella a Llagostera
Des del 2015 que la cuina de Marc Gascons també es pot provar al restaurant
Informal, a l’hotel de luxe The Serras de
Barcelona.
Els Tinars de Llagostera està preparant
un llibre que sortirà a mitjans d’aquest
any i que recollirà la història d’aquest
restaurant. Un establiment que fa 38 anys
que va obrir, que llueix una estrella Michelin des del 2008 i que avui està en mans
de la tercera generació familiar: els germans Marc i Elena Gascons.
El llibre explica l’evolució del restaurant,
a nivell d’organització i de menús, i utilitza com a estructura les quatre estacions
de l’any a partir de les quals Els Tinars
vesteix els seus plats. “La temporada
marca la nostra cuina” assegura el seu
xef, Marc Gascons. Hi trobareu primers

plats com carxofes rostides amb moll
d’os, nyoquis melosos de patata o una
amanida de pèsols i faves. En destaca
una proposta empordanesa, com són les
espardenyes amb cansalada i patata fumada, o una proposta de mar i muntanya,
com és el peu de porc amb llamàntol,
en què el peu de porc no és guisat sinó
cruixent i el llamàntol se serveix després
d’una cocció determinada. Com a segons
plats en són un exemple la cua de bou, el
colomí rostit o el turbó a la brasa.
La cuina de Marc Gascons és “simple
però amb complicitat”. De fet, es reivindica com un gran amant de la cuina tradicional catalana, de la senzillesa i de la feina
ben feta. Per en Marc, els reconeixements
consoliden les seves idees i formes de fer.
Així es va prendre l’estrella Michelin que
va aconseguir Els Tinars el 2008 i així ha

seguit des d’aleshores. Aquesta distinció
no els va fer modificar els seus plats més
tradicionals, com el melós de vedella o
el suquet de peix. Continuen oferint un
menú migdia per 38 euros, tenint present que els visita un important volum de
clients.
A part del menú migdia, també disposen,
com a menús diaris, del menú de temporada, el menú pica-pica i el petit menú, a
part del menú degustació, que cal reservar prèviament.
Amb una capacitat per a 120 comensals,
Els Tinars el formen un equip de 32 persones a l’hivern i 55, a l’estiu. Mentre
Marc Gascons s’encarrega de la cuina, la
seva germana Elena Gascons, és responsable de la sala.
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El darrer projecte:
l’Informal by Marc Gascons
El febrer de 2015 l’Hotel The Serras obria
les seves portes, ubicat al passeig Colom
de Barcelona. Des d’aleshores que Marc
Gascons signa la proposta gastronòmica
que se situa dins mateix de l’hotel, el restaurant Informal.
La idea del restaurant el marca el seu
nom. Cuina desenfadada, divertida i més
canalla: informal. Tot i formar part d’un
hotel de luxe, el restaurant ofereix taules sense mantell amb platets per picar i
compartir al costat de menús sencers, si
es vol optar per un àpat més seriós. Així,
es defensa un tracte proper i acollidor i
s’evita qualsevol tipus de rigidesa.
La cadena nord-americana CNN ha situat
recentment l’Informal entre els 10 millors
restaurants que han obert aquest 2015 a
tot el món. Per Marc Gascons, cada vegada més, una bona experiència gastronòmica és molt més que un sol àpat.
És l’entorn, el moment i tots els factors
externs que puguin contribuir a que sigui
una experiència rodona. Aquesta premissa és amb la que treballen a Els Tinars,
a Llagostera, i ara també a l’Informal, a
Barcelona.

Els Tinars
Crta. Sant Feliu a Girona, Km 7,2
Llagostera
Tel. 972 83 06 26
www.elstinars.com
Informal by Marc Gascons
Hotel The Serras
Passeig de Colom, 9
Barcelona
Tel. 93 169 18 68
www.hoteltheserrasbarcelona.com
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Perfil de dona

Neus Mar
Cantant de Palafrugell

“La tradició no està renyida amb l’evolució”
Nascuda a Palafrugell, el 1974. Va començar en el món de l’havanera el 2008 de la mà de Cástor Pérez però li agrada cantar tot allò que
l’emociona. El 23 d’abril sortirà al mercat el seu darrer treball, Memòries d’un país, que presentarà en un concert intimista al Museu
d’Història de Girona i, a la nit, cantarà una de les cançons del disc, A Margalida, amb el seu compositor, Joan Isaac, al Festival Strenes de
Girona. Defensa la tradició i la riquesa de l’havanera sense renunciar a modernitzar-la.

Lluís Llach i Serrat... És un disc molt variat,
amb cançons molt intimistes, com Núvol
blanc, i amb altres cançons molt rítmiques.
En el disc hi trobareu dues col·laboracions
de l’Espartac Peran, que canta amb mi País
petit i fa el recitat del Cantares. Tots els temes han estat escollits perquè a mi em toquen el cor, crec que aquesta és la manera
que un, quan canta, pot intentar tocar el cor
del públic.
Què significa, Aigua de Flors?
És una beguda que existeix de veritat. Jo la
vaig descobrir al restaurant El Fort, d’Ullastret, fet per Lola Puig, la cuina de la qual és
molt ecològica i natural. És una beguda feta
amb aigua, flors, llimona, deixada macerar i
que fa servir diferents tipus de flors. En funció d’això agafa un gust o un altre.

Com definiries l’havanera?
És un cant molt popular, la gent de mar, de
costa, molta gent s’hi identifica, històries de
mar i d’amor que formen part de la cultura de Catalunya. És un cant que ve de Cuba
però també d’aquí, es diu que és un cant
d’anada i tornada. És un cant molt arrelat
però, com altres tipus de música, també
s’ha d’anar innovant per, d’alguna manera,
arribar a tot tipus de públic.
L’havanera està passada de moda?
Les cantades d’havaneres sempre estan
plenes i hi ha moltíssima gent que hi va, és
una tradició. Tothom coneix cançons com La
bella Lola, per exemple, o El meu avi, i també altres havaneres molt populars. Actualment se’n composen i de molt maques. Arreu es fa la cantada d’havaneres de la festa
major. Ara, jo penso que el format ha estat
igual durant molt de temps, potser caldria

vestir-lo d’una altra manera i oferir un ventall més ampli de tipus de formació i donar
varietat a les cantades.
Com es pot aconseguir això?
Introduint altres instruments, donant-li
unes sonoritats noves i diferents, també a
nivell d’arranjaments, i, tot i que cada vegada n’hi ha més, poc a poc fer una mica més
de lloc a les veus femenines dins aquest
gènere. Hi ha grups que aporten aquesta
innovació i hi ha grups que segueixen amb
la seva forma habitual, tot és bo i enriquidor, sobretot si es mima l’havanera com
es mereix. La tradició no està renyida amb
l’evolució.
En el teu últim disc ja obres el ventall a diferents estils de música.
Sí, hi ha temes molt tradicionals de l’havanera, temes llatins, cubans, cançons de

Explica’ns una mica la teva història.
Comences en solitari el 2011, no?
Vaig començar en el món de l’havanera el
2008 amb l’espectacle L’essència de l’havanera de la mà de Cástor Pérez, pare de
Sílvia Pérez Cruz. Ell era un apassionat de
l’havanera, jo estava amb ell i ho vivia de la
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mateixa forma. El 2010 va tenir un atac de
cor i va ser aleshores quan la vida et porta a
decidir agafar un camí o un altre.
La música et ve de família?
De ben petita, a casa, s’ha escoltat molta
música, i tot i que ningú s’hi ha dedicat, el
meu pare té cinc germans i tots tenen una
intuïció musical molt bona.
Quins projectes tens a la vista?
A hores d’ara hi ha contractats uns 25 concerts de cara a l’estiu però destacaria la
presentació del meu últim CD, un treball
totalment diferent a Aigua de flors. Un concert intimista, a guitarra i veu, amb un format molt proper on la veu i les lletres són
les protagonistes. Es diu Memòries d’un
país, l’he enregistrat amb Emilio Sánchez i
totes les que inclou són en català, com Què
volen aquesta gent, que va ser censurada en
el seu moment, Que tinguem sort, La Plaça
del Diamant o Me’n vaig a peu. Molts dels
temes d’aquest treball formen part de la
banda sonora de molta gent, van néixer en
moments complicats per la nostra llengua
i la nostra cultura, fet que els dóna molt
sentit, sobretot en la situació política actual.
El 23 d’abril sortirà al mercat i inclou una
versió molt personal de A Margalida, del
compositor Joan Isaac. Ell mateix em va fer
arribar que era la versió més maca que havia sentit mai i el 23 d’abril la cantaré amb
ell a l’Auditori de la Mercè de Girona, en el
Festival Strenes.

Com et relaciones amb la cuina?
M’agrada. Considero que, a vegades, costa
posar-t’hi però després t’hi poses i ostres!
El cuiner Pere Bahí deia que si vas al mercat, un dia al matí, i tries això i allò, segur
que fas un bon dinar. M’agrada molt tastar
tot allò que es cuina i, sobretot que algú
m’introdueixi una mica més en el món de
la cuina. Nosaltres hem tingut àvies que
cuinaven molt bé, i també mares, i que ens

n’han ensenyat. És una qüestió de temps,
de comoditat, però per altra banda, jo sóc
molt a prop de Palamós on qualsevol peix al
forn és una delícia.
Un plat preferit?
Unes gambes de Palamós, saltejades però
en general sóc de molt bon menjar. M’agraden els plats típics de la terra i amb un plat
molt senzill, puc gaudir molt.
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Perfil d’home

Lluís Freixas

Director en funcions de la Casa de Cultura de Girona
“Sóc de professió tastaolletes”
fèiem informatius locals, i vaig pensar que
m’agradava. A més, a mi també m’agradava
escriure i per aquí vaig començar. I sense
adonar-te’n massa comences a ser el corresponsal del diari i a treballar en una professió interessant que et dóna perspectiva.
En aquell moment tot estava per fer.

Nascut a Cassà de la Selva, el 1964, va viure la gran eclosió de mitjans de comunicació dels
anys 80 i 90. Després de 18 anys de dedicació al periodisme, va fer el salt cap a un dels
sectors que l’apassionen: la cultura. Lluís Freixas és, des del 2003, gestor cultural a la
Casa de Cultura de Girona, paper que complementa, des del 2015, amb la responsabilitat
de director en funcions.

Quina consideres que és la teva professió?
Amb això vaig tenir un conflicte familiar fa
algun temps. Al col·legi van preguntar els
oficis dels pares i el meu fill no ho va saber
explicar i va dir simplement que no ho sabia,
que treballava a la Casa de Cultura. Jo em
vaig passar 18 anys fent periodisme i, tot i
que fa molt de temps que sóc a la Casa de
Cultura, com que la percepció que es té de
la professió de gestor cultural segurament
és molt difusa, la gent em devia considerar
periodista. Doncs la mestra del meu fill li va
dir que jo era periodista i que escrivia als diaris i el meu fill va venir tot enfadat a casa
dient-me: “No m’havies dit mai que escrivies als diaris!”. I ara amb la meva filla petita
van fer una sessió similar a l’escola amb
participació dels pares i amb la professora
vam consensuar que explicaria el periodisme. O sigui que podríem dir que sóc de professió tastaolletes. Al final les professions
no et defineixen. Potser hi ha gent que sí,
però jo vaig arribar al periodisme per casu-

alitat i perquè m’agradava escriure. A més,
tampoc ho vaig triar, d’alguna manera m’hi
vaig trobar.
No sé si ara el periodisme és una bona
professió per guanyar-te la vida.
Ara potser no. Jo he tingut molta sort a la
vida. Jo sóc jove als anys 80 i 90, visc la
transició política com a nen i tinc 18 anys el
1982, moment en què hi havia hagut un cop
d’estat l’any anterior, quan el PSOE arriba
per primer cop al govern amb Felipe González,... Hi ha moltes coses en transformació, jo tinc 18 anys i no tinc ni idea de què
fer amb la meva vida. S’acabava de crear
El Punt, el 1984 l’antic diari Los Sitios es va
privatitzar, a la segona meitat dels 80 van
començar a sortir les emissores municipals, després van venir les televisions, vull
dir que aleshores era molt fàcil que poguessis començar a col·laborar en premsa.
Aleshores vaig començar a col·laborar amb
una emissora de Cassà, posàvem discos,

Vas coincidir amb Carles Puigdemont en
més d’un projecte. Què és el que més recordes de la teva experiència compartida
amb ell?
Sempre té una idea nova, és creatiu, però va
més enllà d’això, és una persona imaginativa, amb molts recursos, molt culta, molt
brillant. Quan érem joves, al final dels 80
ens trobàvem tots a la discoteca Boomerang de Girona, a Pont Major. Amb ell vam
travar amistat. Em va venir a buscar quan va
fer Cat Edicions i després amb l’Agència Catalana de Notícies. Amb la Casa de Cultura,
no li agrairé mai prou, em va permetre fer el
salt del periodisme cap a un altre àmbit que
m’agrada molt com és la cultura.
Com vas viure el seu nomenament?
Amb sorpresa. Hi ha una anècdota que
m’agrada explicar i és que la primera vegada que vaig sentir parlar d’internet devia
ser el 95 a Cat Edicions. Jo no intervenia en
la conversa sinó que eren en Vicent Partal
i en Carles Puigdemont que en parlaven.
Per mi era la primera vegada que veia el
signe arrova. Tampoc vaig entendre massa
bé aleshores què era allò que aquells nois
pensaven que canviaria de forma revolucionària la manera de comunicar-nos. Vaig
pensar “aquests dos són extraterrestres” i
era jo l’extraterrestre. Des d’aleshores fins
avui l’evolució d’internet ha anat a una velocitat brutal i hi ha gent que s’hi va anticipar.
Vilaweb és el que és perquè Vicent Partal es
va anticipar i l’Agència Catalana de Notícies
és el que és perquè en Carles també va tenir
aquesta capacitat d’anticipació.
El 2003 entres a la Casa de Cultura, ara ets
director en funcions però com es resoldrà
la direcció d’aquest organisme?
Hi ha diverses confluències de factors.
D’una banda hi ha la llei LRSAL (Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local) que estableix nous criteris per
al nomenament de càrrecs eventuals en or-
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Què és el que t’agrada més de la gestió
cultural?
Sóc un tastaolletes. M’agrada la cultura
però no podria viure de la cultura, de les
coses que m’agraden, de la literatura, per
exemple, que seria una cosa fantàstica. Primer has de ser molt bo, i segurament jo no
ho sóc prou, hauria de treure un mínim de
llibres cada X temps,... En canvi a la Casa de
Cultura és estar en contacte amb les coses
que m’agraden i poder-ne viure. Jo no tinc
vocació de gestor cultural ni de periodista
sinó que m’hi he anat trobant però amb una
diferència. En periodisme havia d’explicar
les coses, i havia arribat un moment que
era mala època per explicar-les, i, en canvi,
aquí, en lloc d’explicar-les directament, ho
fas a través de programacions.

ganismes autònoms dependents d’administracions públiques locals i per l’altra, el fet
que estem en una situació política complexa
i per això no s’han pres decisions.
És una mala època pels gestors culturals?
Des del 2007 és una mala època per tot. Jo
vaig viure una època del periodisme molt interessant, que a mi em va permetre desenvolupar-me com a persona i com a professional, però després l’evolució del periodisme
ha estat molt estranya. Per això jo hi tinc
una relació d’amor-odi, perquè hi ha hagut un deteriorament de qualitat molt obvi
primer per responsabilitat de les empreses
però també per la crisi, la diversificació dels
canals també hi deu haver incidit, la crisi del
paper, la competència cada vegada més ferotge entre els mitjans, el públic que també
hi té alguna responsabilitat,... La crisi ho ha
aixafat tot. Estàvem acostumats a poder fer
gestió cultural en unes condicions millors
tot i que jo crec que la cultura sempre ha
estat com la ventafocs.

Avança’ns alguna proposta cultural que
podrem veure properament a la Casa de
Cultura.
Al març-abril tindrem una exposició de
Martí Artalejo que es diu Cicatrius de la que
ja en vam fer una primera part de l’exposició
a les Bernardes de Salt. És una col·lecció de
retrats d’interns de l’antiga presó de Girona
relacionats amb espais buits de la presó,
que ara està tancada. Tot plegat converteix
l’exposició en un treball entre periodístic i
artístic. Pel mes de maig, per Temps de
Flors, tindrem una antològica de tota l’obra
de Pia Crozet, una escultora de Girona, excompanya de Josep Tarrés, descobridor del
call de Girona. És una iniciativa de la Fundació Domènec Fita, en col·laboració amb la
Casa de Cultura.
Com et relaciones amb la cuina? T’agrada
cuinar?
No sóc un bon cuiner, però tampoc sóc
cap desastre i me’n surto. Cuinar m’agrada quan tinc temps per posar-m’hi i tinc
uns quants plats amb els quals em sento
prou segur per quedar bé, i si no tinc cap
compromís, de tant en tant experimento. A
la cuina, hi treballem tant jo com la meva
parella i les funcions es distribueixen una
mica segons el plat que fem perquè jo cuino més unes coses i ella unes altres, i ens
complementem bé. De totes maneres no

fem cuina massa sofisticada: ens agraden
els rossejats, els arrossos. Fem sovint ossobuco (jo) o llom a la sal (ella). En tot cas, he
d’admetre que estem una mica mal acostumats perquè la meva sogra i la meva cunyada són molt bones cuineres. Difícilment
s’hi pot competir. Els dies de cada dia, entre
que dino sistemàticament fora, i que sovint
arribo tard, cuino poc (a mi em toca desparar i endreçar la cuina) i si ho faig és cuina
de supervivència. Els caps de setmana, va
més compartit.
Quin és el teu plat preferit?
No m’atreveixo a dir plat preferit. Em penso
que no el tinc i que això va una mica a dies,
o a temporades. Amb un rossejat de fideus,
amb un arròs a banda o un arròs negre puc
ser molt feliç. Amb un filet a la brasa o amb
els pinetells que caça el meu sogre –perquè la meva sogra és una gran cuinera però
el meu sogre és un boletaire de matrícula
d’honor– també ho sóc molt, de feliç. I com
que jo no m’ho sé fer, quan tinc oportunitat de menjar pasta a la tinta de sèpia, m’hi
aprofito.
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Aniversari

L’aula gastronòmica del mercat
de Salt compleix 10 anys
L’Aula Gastronòmica del Mercat
de Salt es va inaugurar el 2006.
Es va crear amb
la finalitat de promoure un coneixement directe dels productes alimentaris a
fi que se’n valori la seva qualitat i possibilitats gastronòmiques. L’Aula es gestiona de
forma autònoma però, cada any, el Mercat
col·labora amb institucions, entitats i particulars a fi d’avançar en aquesta direcció.
L’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt és
un espai de trobada per a tots aquells que
els interessa la gastronomia. S’hi organitzen jornades i cursos on es tracten temes
diversos: estils de cuina, tècniques culinàries, productes de temporada, cuina tradicional catalana, cuines del món, noves tecnologies a la cuina, etc.
Segons el seu director, Jordi Fontanals,
“el mercat és un aparador actiu perquè els
clients agafin interès en la cuina i s’animin
a experimentar-la”. Per Fontanals, “el que
fa falta no és tant informació gastronòmica, que ja en tenim molta, sinó espais en
els quals hi hagi aquest tracte humà que
faci que la informació cobri sentit i permeti
aprendre”.

cursos de cuina s’agrupen en cicles temàtics d’un o dos mesos però el plantejament
és obert. Els alumnes no s’han d’apuntar
obligatòriament a tot un curs sinó que es pot
participar en sessions aïllades ja que en cadascuna d’elles s’elabora un menú complet.
Segons el director de l’Aula, Jordi Fontanals, “el perfil dels interessats varia molt i
va en funció del tipus de curs de cuina que
s’organitza”. Per exemple, si el curs tracta
un tipus de cuina més ràpida, hi ha gent
més jove, si el tema és la cuina més natural, gent que cuida la seva dieta, etc. D’altra
banda, hi ha cicles fixes com el de cuina de
Nadal que cada any té molt d’èxit.
Els alumnes per classe solen ser d’entre 15
a 30 i les sessions duren unes dues hores:
normalment els dimecres de 18 a 20 hores.
Pel que fa als professors, des de l’Aula Gastronòmica s’anima a tots els cuiners locals
a participar-hi, a banda de les personalitats
més o menys fixes que dirigeixen les classes de forma regular, com la xef del Restaurant Vilanova de Salt, Lluïsa Torrent, o el
pastisser de Can Tornés, Lluís Blanch.

Aprendre a la cuina
La intenció de l’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt és aprofitar l’espectacle visual
i la proximitat del mercat per convidar els
ciutadans a participar en la cuina i personalitzar-la. La idea és convertir les classes de
cuina, no tant en una repetició dels menús
que s’hi elaboren, que això ja ho poden fer
els programes de televisió, sinó encomanar
el gust per la cuina i convidar a experimentar la diversitat que permet.
Segons Fontanals, “el ritme de vida actual
ha provocat un cert deteriorament en la cultura gastronòmica popular, pel fet de passar
molt temps fora de casa”. Per Fontanals, “la
vida actual, i la proliferació de plats preparats, ha provocat que les receptes, que
temps enrere es passaven de pares a fills,
s’hagin anat simplificant”.
700 alumnes i cursos oberts
Més de 700 persones han participat en alguna sessió de cuina a l’Aula Gastronòmica del
Mercat de Salt, des de la seva creació. Els

Jordi Fontanals, director de l’Aula Gastronòmica i Carme Vilaró, organitzadora i cuinera de
l’Aula Gastronòmica
Mercat de Salt. Av. Països Catalans, 192 - SALT
Horari: Supermercat: de 9:15 a 21:15 hores
Parades: de dilluns a dissabte de 8 a 14 hores i dimecres, dijous i divendres, de 17 a 21 hores.

www.mercatdesalt.com · T.972 23 38 26
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Literatura i Gastronomia

Cuba al plat

Eva Godàs
PERIODISTA

Leonardo Padura ens apropa als racons més recòndits de Cuba
a través de les anades i vingudes del seu personatge més cèlebre, Mario Conde. Però la flaire de l’illa ens arriba de la mà
de la Josefina, l’entranyable mare del flaco Carlos, un dels incondicionals amics del detectiu i llibreter de vell. A través del
seu suculent receptari ens traslladem a una cuina feta a base
d’imaginació i bon criteri. La llibretera Montse Clavé cita, en l’article “El sabor de la memoria de Leonardo Padura” una conversa
entre el Conde i el seu amic Carlos on podem copsar el tarannà
d’aquesta cubana. El flaco explica al seu amic el darrer somni
de la seva mare:
-Dice que sueña que cocina. Que nos prepara unos banquetes y
cada vez que necesita un ingrediente nada más tiene que estirar
la mano y ahí lo tiene...
En un altre fragment, en aquest cas al llibre Pasado perfecto, la
Josefina explica així al Conde el dinar que està preparant:
(...) Nothing especial pero muy rico. Oye bien: las malangas que
tú trajiste, hervidas, con mojo y les eché bastante ajo y naranja
agria; unos bistecitos de puerco que quedaron de ayer, imagínate que estan casi cocinados por el adobo y alcanzan a dos por
cabeza; los frijoles negros me están quedando dormiditos, como
a ustedes les gusta, porque están cuajando sabroso y ahora voy
a echarle un chorrito de aceite de oliva argentino que compré en
la bodega (...), y el dulce de coco rallado con queso...¿No te has
muerto, Condesito?
El detectiu cubà tanca els casos al seu despatx, però les conclusions més profundes sobre la feina i la vida sorgeixen, sovint,
durant les converses que té amb els amics: trobades per arreglar el món i per fer combinacions gastronòmiques diabòliques:
El Conde, el Flaco y el Conejo daban cuenta de sus provisiones
de ron. Después de devorar los pollos al ajillo, la cazuela de malanga rociada con mojo de naranja agria, las fuentes de arroz y

la montaña de buñuelos en almíbar preparados por Josefina sin
que nadie preguntara de dónde podían haber brotado aquellas
maravillas extinguidas en la isla (...)
A l’última entrega de la sèrie, Herejes, l’autor ens descriu un
menú no apte per a... gairebé ningú:
-Como hay tanto calor –comenzó Carlos–, va a empezar con un
potaje de garbanzos, con chorizo, morcilla, unos trozos de puerco con papas... Como plato fuerte nos está preparando un pargo
asado, pero no muy grande, como de diez libras. Y, claro, arroz,
pero con vegetales, dice que por la digestión (...).
Les neveres cubanes per on es mou el personatge de Padura
no sempre donen per grans banquets, però només cal posar-hi
tota la intenció per convertir un grapat de frijoles en un festival
de llum i color.

El restaurant Girum està situat dins el complex del Centre Joan Suñer de Girona, a la zona de Fontajau.
Construït recentment pel Patronat Santa Creu de la Selva, aquest patronat ofereix pisos de protecció oficial a varis municipis gironins
entre els quals, Girona.
Ideal per a celebracions familiars i d’empresa.
Amb jardí per passejar i terrassa exterior, ofereix tranquil·litat i diverses zones de descans.
La cuina és mediterrània, creativa i de qualitat.
Especialitats en pernil, calamars a la romana i fins a 5 varietats de receptes de bacallà.

El preu del menú és de dimarts a dissabte 11€ i diumenges a 12€

A més, el restaurant Girum ofereix a les empreses de Girona i de fora unes àmplies i completes instal·lacions
per a l’organització d’actes d’empresa: presentacions de productes, conferències, formació.
Disposa de totes les eines tecnològiques necessàries, sala de conferència i projeccions, sales de reunions privades, menjador reservat.
I tot en un entorn discret, acollidor i amb facilitats d’aparcament.

Horari:
A partir de setmana santa l’horari del restaurant serà
de dimarts a diumenge de 8:30-16:00 i de 19:30-23:00

Restaurant Girum:
C/ Francesc Ferrer, 6 (a tocar hotel Ibis, zona de Fontajau) Girona
Tel. 972 391 618 - www.girum.cat
https://es-es.facebook.com/cafeteriarestaurantgirum/
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Evacuinera

Eva Olivares

www.evacuinera.cat
www.youtube.com/evacuinera

Cuscús
de verdures

Aquesta recepta senzilla i fàcil us permetrà preparar un plat molt gustós en 10 minuts amb verdures de temporada. Una idea
sana i fàcil per aquells dies que anem amb presses, a més el cuscús sol agradar molt als nens o sigui que no us perdeu la recepta!

Ingredients
(per a 2 persones)

• 1 carxofa
• 1/2 albergínia
• 1 pastanaga
• 1 pebrot
• 1 tros de carbassa
• 2 tasses de cuscús
• 3 tasses de brou de verdures
• oli d’oliva verge extra
• sal

Som-hi!
Comencem netejant i tallant les verdures
a trossos uniformes.
Les fregim en una cassola amb un bon
raig d’oli d’oliva fins que estiguin cuites.
Fem un forat al mig, com si volguéssim
fer un volcà i hi aboquem el cuscús. Seguidament hi afegim el brou, tanquem el
foc i deixem reposar 3 o 4 minuts.
Un cop el cuscús s’hagi hidratat podeu
remenar per integrar bé les verdures, salem si cal.
I llestos, ja teniu un plat ràpid i gustós
ideal per a tota la familia.
No us ho perdeu!

Cuina de proximitat, carns a la brasa i peix fresc de Roses.

MENÚS
• Migdies laborals menú 16 E
• Menú d’arròs 24,50 E
• Menú Fages de Climent 24,90 E

Horaris:

De dilluns a dijous obert migdies
Divendres i dissabte migdia i nit
Diumenge migdies
Dimarts tancat
TANCAT PER VACANCES
del 29 de març al 22 d’abril!

Reserves a: 972 250 152
C/ Pere Estany 12-14
Castelló d’Empúries
GPS: 40.24563 |3.12571
Segueix-nos a :
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Sigues original, regala o regala’t
un retrat o una caricatura
Caricatures i retrats de totes les mides i colors
El regal més original!
Envia’ns una foto i nosaltres et farem el retrat o la caricatura.
És un regal per a tota la vida. Demana’ns preus sense compromís!

El Serrat de Tregurà
Tocar el cel, buscar tranquil·litat, passejar per les seves muntanyes, menjar la cuina
casolana de sempre, embotits propis, carns de Girona impressionants plats guisats, etc.
Tot això ho ofereix en un entorn immillorable i amb la possibilitat de quedar-se a dormir
a l’hotel restaurant El Serrat, conegut com l’hotel de la Rosa de Tregurà. Se situa a tocar
del bonic poble de Setcases, en ple Pirineu i amb racons que conviden a pensar, llegir i a
fer tot allò que normalment no es troba temps per fer.
Ho arrodoneix el tracte especial de la Rosa, els bons fogons del seu marit i l’encant de la
seva filla, l’Eva. Per passar uns dies de descans i joia, molt recomanable.

Hotel Restaurant El Serrat
Ctra. de Tregurà, s/n - Tregurà de Dalt (Girona)
Tel. 972 13 60 19 - www.hotelelserrat.com
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La Recepta

Crema catalana

Pilar Criado

Blog Les receptes que m’agraden

Les postres més tradicionals a Catalunya pel dia de Sant Josep són... la crema catalana! Així que avui us porto aquestes postres tan
típiques, tot i que ara es mengen tot l’any i no només per Sant Josep, és que és deliciosa aquesta crema! Si no l’heu fet mai heu de
provar de fer-la a casa, la diferència és tremenda amb les cremes i “natilles” que venen fetes i no costa gens de fer. Ja veureu que si
la tasteu mai més tornareu a comprar cremes ja fetes!

Ingredients
• 1/2 litre de llet
• 3 rovells d’ou
• 100 g de sucre
• 20 g de midó o de farina
de blat de moro
• la pela d’una llimona
• 1 canó de canyella en rama

Recepta
Traiem la pela de la llimona procurant que no tingui gens de part blanca, només groc,
ja que la part blanca amargaria.
Posem a escalfar 2/3 de la llet amb les peles de llimona i el canó de canyella. Quan
arrenqui el bull apaguem el foc i deixem que la llet infusioni durant uns minuts. Mentrestant batem els rovells d’ou.
Afegim als rovells batuts la llet que ens quedava, a temperatura ambient, i batem tot
junt. Afegim també el sucre i ho integrem bé a la barreja.
Tot seguit afegim el midó o farina de blat de moro i batem fins que quedi la barreja ben
fina.
Ara, colant-la per un colador de malla fina, aboquem aquesta barreja a la llet infusionada a la que haurem tret la pell de llimona i la canyella.
Posem la nostra barreja al foc i la coem
a foc lent sense parar de remenar per tal
que no se’ns enganxi al fons ni ens faci
grumolls, no ha d’arrencar a bullir fort
en cap moment. Ja veureu com al cap de
pocs minuts comença a espessir. La crema ha de quedar una mica espessa però
tingueu en compte que, en refredar-se,
encara espessa més.
Un cop tinguem la crema al nostre gust
la posem en quatre recipients adequats
i la tapem amb paper film, ha d’estar en
contacte amb la crema, d’aquesta manera aconseguirem que no se’ns formi una
pel·lícula seca i dura per sobre. Un cop la
crema freda la guardarem a la nevera fins
el moment de fer-la servir.
Cinc minuts abans de servir-la podem
empolvorar per sobre una cullerada de
sucre i cremar-lo amb una paleta exprés
o un bufador. És important no cremar-la
abans ja que el caramel perdria el cruixent i a més la crema també ens quedaria
més humida. També es pot menjar sense
cremar, és boníssima de les dues maneres!
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Recomanem

Restaurant Hostal
L’Estanc de Llambilles
Obert fa 60 anys a Llambilles, ha incorporat una fleca als serveis que ja ofereix:
carnisseria, estanc, bar i restaurant.
Ja són tres les generacions que s’han fet
càrrec del Restaurant Hostal l’Estanc de
Llambilles. Fa 60 anys que van obrir el local la Florentina i en Pepet. Amb els anys
va passar a mans del seu fill, en Josep i
la seva dona, la Salud. Actualment en té
la responsabilitat la Tània, néta dels pares que van obrir el restaurant. El negoci inicial el formaven un restaurant i una
botiga de queviures on també hi venien
espardenyes.
Ara és un restaurant que també disposa
d’una carnisseria i una fleca. Situat a tocar de la carretera, amb pàrquing al darrere, l’última ampliació del local va ser
la incorporació d’una fleca, fa un parell
d’anys, on s’hi ofereix pa artesà, elaborat
i distribuït per un flequer gironí.
De la carnisseria en destaquen les botifarres de Llambilles, de reconeguda qualitat, que tenen molt bona sortida. Les
elaboren ells mateixos i les venen fins a
acabar existències (és recomanable reservar-ne en cas d’estar interessat).

Al restaurant hi ofereixen la cuina que
han fet tota la vida, cuina tradicional. Encara conserven alguns plats dels pares
com pollastre amb bolets, vedella amb
salsafins o ànec rostit. Són plats que es
troben a la carta i que, per la seva llarga
elaboració, no es poden demanar cada
dia. Tenen obert a partir de dos quarts de
nou del matí, per a esmorzars de forquilla
i pa amb embotits i botifarres, tot casolà,
fins a les cinc de la tarda. Per sopar, divendres i dissabtes, cal reserva prèvia i, si
es tracta de grups grans, es pot obrir en
format exclusiu.

El tracte personal, proper i familiar de
l’establiment fa que hi hagi una gran fidelitat de clients. N’hi ha que fa més de 32
anys que regenten el local. Havent ofert
sempre una àmplia varietat de serveis, hi
ha qui en diu “l’Hipercor de Llambilles”.

Actualment ofereixen un nou servei, el
lloguer d’un menjador complet, amb coberts, vasos, mantells i tot el necessari,
per tal de portar vosaltres el menjar i les
begudes i fer la vostra pròpia festa. També es pot portar els primers plats i demanar que us cuinin un segon plat més
suculent. A un preu molt reduït, podeu fer
la vostra festa privada, qualsevol dissabte
o diumenge, amb reserva prèvia.

Restaurant Hostal l’Estanc
Carretera de Fornells, s/n
Llambilles (Girona)
Tel. 972 46 90 20
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Vols un pla per fer aquest cap de setmana?
Nosaltres et recomanem els millors
HOTELS i RESTAURANTS

Visita’ns a gironagastronomica.cat i a barcelonagastronomica.cat
...i estigues informat de totes les NOTÍCIES GASTRONÒMIQUES!
A més, consulta-hi receptes i totes les revistes de Girona Gastronòmica.

Trobaràs les nostres revistes a:
Oficines de turisme de la província de Girona, Oficina de Turisme de Girona La Rambla,
Punt de trobada, Hospital Trueta, Perpignan
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Menús degustació de festa major tot l’any!
BAR RESTAURANT MARISQUERIA

Esmorzars de forquilla
Menú diari
Menú per a colles
Menú de clova
Sopars d’empresa

divendres i
dissabtes nit
sigues una estrella
cantanT al nostre

Avinguda de França, km. 175 | Sant Julià de Ramis | Tel. 972 171 297

Menú diari i carta
ESPECIALITATS EN:

CORDERO
LECHAL Y
COCHINILLO
AL ESTILO
DE BURGOS
divendres i
dissabtes nit
sigues una estrella
cantanT al nostre

ASADOR. c/ Pont de la barca, 1 | 17001 Girona | Tel. 972 220 019
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La Recepta Dolça

Cassoleta de crema
d’orxata amb
fils de caramel

Lluís Blanch

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

INGREDIENTS PER LA CREMA
• 500 ml d’orxata
• 25 g de sucre
• 2 rovells d’ou
• 50 g de mantega
• 35 g de Maizena

PROCEDIMENT
Posem en un cassó 400 ml. d’orxata, el
sucre i la mantega. A part, els 100 ml.
d’orxata restants amb la Maizena i els
rovells d’ou, tot ben desfet. Quan l’orxata
que tenim al foc ens bulli, l’hi abocarem
la resta dels ingredients, remenarem fins
que ens torni a arrancar l’ebullició, moment en què la retirarem i la deixarem
refredar.
Cassoleta de full
Amb un tallant, farem unes peces rodones a les quals posarem al voltant una
tira de pasta de full per donar-hi forma
de cassoleta. Un cop formades, les courem al forn 15 minuts a 200 graus.
Fils de caramel
Posem un cassó al foc amb el sucre i un
xic d’aigua per diluir. Deixem que vagi
bullint fins que el sucre del voltant ens
comenci a agafar un color torrat. Retirem
del foc i fem uns fils de caramel.
Omplim les cassoletes de pasta de full
amb la crema d’orxata, hi posem una
mica de sucre i el cremem. Finalment,
decorem amb una fruita vermella i els
fils de caramel.

HISTÒRIA
Quan parlem de l’orxata la relacionem amb la xufla, però també es pot
fer d’ametlles, avellanes, ordi o arròs. La més tradicional és la de xufles
que és més popular al país Valencià. Se serveix molt freda, en forma de
gelat o granissat. També se’n fan cremes. Està considerada com una llet
vegetal, molt rica en proteïnes, sucres i greixos.

Hi ha una història en forma de llegenda que diu que el mot “orxata” prové
de quan Jaume I arribà a València molt cansat i assedegat, una joveneta
li oferí un got d’aquest líquid. Jaume I quedà tan sorprès del seu gust que
va contestar: “Això és or, xata”. D’aquí derivà el nom d’orxata.
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La Vinya

Els Còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

ANALISTA VITIVINÍCOLA I SOMMELIER

7 magnífics vins
de proximitat
És un projecte promogut per un grup d’enòlegs vinculats al celler Miquel Torres, conscients que els enòfils i wine lovers de les noves generacions ja no exigeixen només vins de qualitat. Desitgen vins singulars
que, a més de molt bons, siguin fidels al clima i al territori del qual
provenen. Amb aquest objectiu neix 7 Magnífics, una col·lecció de vins
única que ofereix una aproximació directa a un terreny determinat, a
un paisatge, a un clima, a les varietats de raïm que millor s’han adaptat a un entorn específic i a l’experiència que han recollit els viticultors
d’una regió rere el pas de moltes generacions. Amb el focus posat en
el caràcter de cada territori i, sobretot, en el factor humà –el treball,
les il·lusions, les inquietuds i els sentiments de la gent que manté
viva la tradició vitivinícola d’aquestes comarques–, 7 Magnífics realitza
un recorregut buscant l’autenticitat de les Denominacions d’Origen de
Catalunya, iniciant el camí a la Terra Alta i seguint amb el Montsant,
per arribar ara a una altra de les comarques vinícoles històriques catalanes: l’Empordà. D’aquesta manera tan clara i sincera s’explica el
catàleg editat per 7 Magnífics.
A la Terra Alta s’han elaborat un blanc i un negre que porten el nom de
Rebels de Batea, Garnatxa blanca i Garnatxa negra, respectivament.
Són vins potents i complexos que reflecteixen el terreny i el clima. El
blanc és afruitat, amb notes cítriques i minerals i el negre, amb tres
mesos de criança amb tanins delicats i notes de fruites vermelles. El
del Montsant s’anomena El Senat del Montsant i ha estat elaborat amb
Carinyena, Garnatxa i Syrah, amb criança de vuit mesos en bótes de
fusta de roure francès. Cada una de les tres varietats li aporta unes
característiques que el fan rodó i equilibrat.
El de l’Empordà, anomenat Somiadors, és un vi molt mediterrani, elaborat amb les varietats tradicionals Carinyena i Garnatxa. Un 70% del
vi ha estat nou mesos en bótes de roure francès, noves i de segon
ús. És un vi molt empordanès amb aroma potent i matisos de notes
especiades. Fou presentat a l’Escola d’Hostaleria de Girona per l’enòloga de Torres, Núria Barrachina i el sommelier Sergi Castro amb la
col·laboració de Mestres Tastavins de Catalunya i la delegació a Girona
de l’Associació Catalana de Sommeliers.
En resum, aquests vins reflecteixen el fruit de la terra i el treball de
l’home. Una col·lecció de llocs singulars i vinyes úniques. Una descoberta apassionant del vi i la seva gent.

BARMAID PROFESSIONAL

Margarita
Ingredients
• 3,5 cl. de tequila
• 2 cl de Triple Sec
• 1,5 cl. de suc de llimona o llima
Còctel elaborat en coctelera que,
prèviament haurem refredat per, a
continuació, afegir els ingredients
en l’ordre estipulat. Un cop batuts
enèrgicament, els servirem en una
copa Coupette o especial per Margarites (veure foto). Es tracta d’una
copa amb un peu mitjanament llarg,
una part estreta i un calze més ample. Per servir aquest còcktel es mulla la vora amb llimona i es recobreix
amb sal.
Ens trobem davant la combinació
amb tequila per excel·lència, o, si més no, la més coneguda i que, com
és habitual, té moltes històries que expliquen el seu origen.
De totes les possibles, ens quedarem amb una de glamurosa que ens
transporta a Mèxic, concretament, a Tijuana. Allà, un cambrer, embadalit per la bellesa d’una ballarina anomenada Margarita Carmen
Cansino, va crear el còcktel en el seu honor. Aquesta ballarina en
qüestió es convertiria, amb el temps, en la famosa actriu de Hollywood Rita Hayworth.
La base d’aquesta combinació és el tequila, una beguda mexicana
amb Denominació d’Origen controlada i que s’elabora a partir de la
fermentació i destil·lació del suc extret de l’atzavara (Àgave tequilana
o Agave Weber). En trobem de diferents tipus: el tequila i el tequila
100% Agave. El primer ha de portar un mínim del 51% del suc d’atzavara blava i el 49% restant pot tenir diferents fonts de sucre. El segon,
en canvi, i tal com diu el nom, només pot elaborar-se amb atzavara
blava. Dins d’aquest segon grup, i segons el seu envelliment, en trobarem de blancs, joves, reposats, anyencs o reserves.
I, què és això del Triple Sec? Es tracta d’un licor d’origen francès fet
a través de la destil·lació de pells de taronja. El seu nom prové del fet
que es detil·la tres vegades. Potser això no us diu res, però si us afegeixo la paraules Cointreau, Curaçao o Grand Marnier i us dic que són
els triple secs més coneguts, llavors la cosa segur que canvia.
En qualsevol cas, si us agraden els cítrics i el tequila, busqueu una
estona per assaborir aquesta combinació, amb o sense sal. I, si sou
més dolcets, no dubteu en afegir un toc de fruita com ara, maduixa,
i posar en marxa la batedora amb gel picat per gaudir d’un fantàstic
Strawberry Margarita Frozen.

Nykteri’s Cocktail Bar

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com
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MOSSEGADES
L’univers dolç, eix temàtic del Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016
El Fòrum Gastronòmic tornarà a la ciutat del 23 al 26 d’octubre
L’univers dolç, en tot el seu ampli ventall d’opcions, serà el gran protagonista del Fòrum Gastronòmic Barcelona 2016 que se celebrarà
del 23 al 26 d’octubre al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
Pastissers, cuiners de postres, xocolaters, gelaters i tot ofici o producte relacionat amb el món dolç seran els grans protagonistes. Els
millors cuiners, pastissers i especialistes mostraran les seves propostes dolces a les activitats del Fòrum que, com sempre, comptarà
amb exclusives sessions de cuina en directe.
Les creacions més innovadores, les últimes tendències del món de
la xocolata, els gelats més sorprenents i les millors postres de restaurant, entre d’altres, seran al Fòrum Gastronòmic.
La fira també inclourà un espai propi dedicat al dolç amb una àmplia
presència d’empreses del sector.

Un cop més la Barcelona Hosting Week sumarà els esforços d’Hostelco i Fòrum Gastronòmic convertint-se en un aparador complet i
transversal de la indústria culinària i del foodservice internacional.

R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
GIRONA

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · T 972 225 975
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Emprenedors

Wine Lover Club

Neix un nou club pels amants del vi

Neix a la demarcació de Girona, WINE LOVER CLUB, de la
mà de l’emprenedora Isabel Zaro i assessorada per l’analista vitivinícola Agustí Ensesa, en la figura de wine coach
del club.

llini, “un bon vi és com una bona pel·lícula: dura un instant
i et deixa a la boca un sabor a glòria, és nou en cada xarrup, i com ocorre en les pel·lícules, neix i reneix en cada
sabor”.

Aquest club, amb un radi d’acció que s’estén a tot Catalunya, es crea amb un únic objectiu, el d’unir a persones amb un mateix interès comú, el món del vi i la seva
cultura, els denominats avui dia wine lovers, és a dir, els
amants del vi.

Així doncs, WINE LOVER CLUB aportarà al soci una sèrie
d’activitats, seleccionades exclusivament per a ell, visites,
maridatges, viatges, debats, tastos personalitzats, workshops, col·loquis, fires, etc,… sempre relacionades amb el
vi. A més, es podrà beneficiar d’una sèrie d’avantatges que
els nostres col·laboradors posen a la disposició del nostre
club.

El que diferencia WINE LOVER CLUB d’un altre tipus de
club del sector és que no es dedica a la venda de vi, sinó
que la seva finalitat és la d’unir l’enologia i la gastronomia,
d’una forma lúdica i social, sense oblidar l’art i la cultura,
però sempre potenciant les relacions humanes al voltant
d’un bon vi. Com va dir el director de cinema Federico Fe-

Si et consideres un wine lover i vols rebre informació més
detallada del club, pots sol·licitar-la a través del correu
electrònic info@wineloverclub.es
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1r aniversari
del 9 Burg
El restaurant El 9 Burg, ubicat entre
el barri de Pedret i Pont Major de Girona, ha celebrat el seu primer aniversari. Per celebrar-ho va oferir un
sopar, per a clients, amics i familiars,
elaborat a quatre mans amb el xef
del restaurant, Aleix Davant, i el xef
i amic Xavier Corominas. Van oferir
un menú i show amb nitrogen líquid
i uns divertimentos de benvinguda.
Es van servir plats com confitat de
patata, calçot al caliu amb llagostins
i oli de romesco, crema de carbassa
amb un toc de canyella, bolets i oli de
botifarra negra, llobarro amb aire de
poma, galta de porc amb mel, soja i
cítrics, i de postres, pa amb vi i sucre
a l’estil del 9 Burg.

c/ Riera de Can Camaret, 3
Pont Major-Girona
T. 972 00 30 20
E-mail: el9burg@gmail.com

Restaurant & Lounge Bar

Menú diari migdia 10 E
Menú cap de setmana 13 E
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La Recepta

Amanida de patata
i calçots confitats al caliu
amb llagostins
i oli de romesco
Ingredients

(Per a 4 persones)
• 2 patates Monalisa
• 4 calçots
• Brots d’enciam variat
• 8 llagostins
• Oli
• Carbó vegetal
• Romaní fresc
• Sal i pebre

Cuiner Aleix Davant
El 9 Burg
Restaurant & Lounge Bar

Per la salsa romesco
• 2 tomates
• 2 nyores
• Avellanes
• 4 dents d’all
• Oli i vinagre

Elaboració de la salsa romesco
Posar a escalivar els alls i les tomates. Un cop escalivat, pelar-ho i barrejar-ho amb els altres ingredients i triturar.
Anar tirant oli a poc a poc fins obtenir una salsa més líquida del normal perquè se servirà per amanir.
Un cop la tinguem feta, hi afegim unes gotes de vinagre.

Elaboració del plat
Pelar les patates i tallar-les a rodelles d’un dit d’ample més o menys. Un cop
tallades, posar-les en una cassola, cobrir-les d’oli (o tot de gira-sol o una barreja d’una part d’oliva i tres parts de gira-sol), amb el romaní per aromatitzar
i sal i pebre.
Per tal que agafin gust de carbó, escalfem el carbó vegetal fins que quedi
roent i el posem també dins l’oli. Per confitar bé les patates, l’oli ha d’estar a
foc suau i no ha de bullir mai. Anem punxant les patates fins que siguin toves.
Reservem.
Amb els calçots, els netegem, els tallem en 3 parts cadascun i fem el mateix
procés que amb les patates. Podem fer servir el mateix oli. Reservem.
Els llagostins els pelem, els traiem l’intestí, els saltegem i reservem.

Muntatge del plat
Col·loquem 2 rodelles de patata amb 2 llagostins a sobre, els 3 talls de calçots
intercalats pel plat, uns brots d’enciam, un xic de sal Maldon i l’oli de romesco per sobre.
Bon profit!
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LLIBRES
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L’Hotel
Mas Tapiolas
Espectaculars novetats completen
una oferta de gran nivell

Crta. C65 Km.7 · Veïnat de Solius, s/n · 17246 Solius
Sta. Cristina d’Aro (Girona)
Tel. +34 972 83 70 17 - Fax +34 972 83 71 34
hotelmt@salleshotels.com
www.hotelmastapiolas.com - www.suitesnatura.com

L’Hotel Mas Tapiolas, en plena vall de Solius, considerada com un
dels espais més emblemàtics de la Costa Brava per la seva gran bellesa natural i paisatgística, ofereix unes instal·lacions i un entorn ideals
tant per a qui cerca descans com per als grans esdeveniments: grans
sales d’impressionant arquitectura i acollidors menjadors amb parets
de pedra i bigues de fusta, jardins on la natura s’expressa en tota la
seva plenitud i equipaments de gran nivell per completar estades inoblidables: spa (jacuzzi, cascades, bancs lumbars, saunes, cabina de

sal, cova de gel...), centre de tractaments Ganesh, suites i habitacions
totes singulars i diferents, gran piscina exterior, zona infantil, paddle i
zona esportiva, bike center, etc.
D’altra banda, el restaurant del Mas Tapiolas ofereix una interessant
cuina que innova des de la tradició.
Ara, l’establiment presenta dues espectaculars novetats:

Les Suites Natura
Exemple d’integració a l’entorn

Les Suites Natura estan situades en una zona exclusiva del Sallés Hotel & Spa Mas Tapiolas. És un complex de 13 suites independents amb
accés privat que presenten una depurada arquitectura contemporània
perfectament integrada a l’entorn i amb un disseny obert i diàfan que
es fon amb el paisatge. Algunes de les suites disposen d’una espectacular piscina interior amb cascada i altres, d’un gran jacuzzi doble.
Cadascuna porta el nom d’una de les muntanyes o turons que s’albiren des d’aquest enclavament.
El seu equipament domòtic de darrera generació permet gaudir al
client d’una estada còmoda i innovadora.
Les Suites Natura, dotades d’un exclusiu jardí solàrium, estan especialment concebudes per fruir la màxima exclusivitat, absorbint la pau
i la tranquil·litat que el paisatge transmet. A més a més, l’hoste pot
gaudir de tots els serveis que ofereix l’hotel.

Nou Pitch & Putt Mas Tapiolas

Esport i relax lluny del brogit

El nou Pitch and Putt compta amb 18 forats i un recorregut d’un gran
disseny que respecta la orografia i naturalesa de l’entorn. Un camp
ideal obert al públic en general i que es completa amb serveis del Mas
Tapiolas, com ara el seu magnífic restaurant o el lloguer de material.
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Recomanem

Una nova àgora per aquest 2016
Des de finals d’any, l’espai del Celler de Can Roca per a esdeveniments
compta amb una àgora ecosostenible en forma de pèrgola.

Cada espai té un cicle de vida, segons Encarna Tirado, coordinadora de l’espai Mas
Marroch i dona de Josep Roca. Conscient
que cada cert temps és important renovar-se, han creat aquesta singular àgora
ecosostenible, feta amb pedra quilòmetre
0. Està pensada per acollir qualsevol esdeveniment, en forma d’aperitiu, recepcions o el que es vulgui, i quedar coberts
però oberts a l’exterior.
A part de l’àgora, i a partir d’esdeveniments per a un mínim de 40 persones, la
masia del Celler de Can Roca és un espai
obert a l’organització de qualsevol tipus
d’acte. Un espai modulable i convertible
en un auditori, un menjador, una fira, un
concert, una aula o una sala d’actes. Disposa de capacitat per a 850 persones, totes assegudes en una mateixa sala.
Tots els plats que es cuinen i serveixen a
Mas Marroch són del Celler de Can Roca
tot i que els agrada personalitzar el menú
en funció del client. I és que aquest espai només organitza un esdeveniment al
dia, ja que els agrada donar exclusivitat
al client.
A l’Espai Mas Marroch i al seu equip els
mou la intenció de posar a les mans del
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Neus Mar
client les eines necessàries perquè el dia
de la seva celebració sigui l’amfitrió perfecte. L’espai no pretén ser el protagonista: hi preval un ambient de senzillesa i de
recerca de l’essencial.
Pel que fa al preu, Encarna Tirado assegura que tot i estar directament vinculats
al Celler de Can Roca, nomenat per la
revista Restaurant Magazine con el millor restaurant del món 2013 i 2015, “no
estem parlant d’una despesa desorbitada
sinó que està comprovat que estem en els
preus de mercat”.
Els jardins centenaris que envolten la
masia, d’estil gòtic del segle XV, també
resulten un magnífic escenari a l’aire lliure per trepitjar abans, durant o després
de l’esdeveniment.
A més, situat als afores de Girona, en el
terme municipal de Vilablareix, l’espai
Mas Marroch disposa d’un ampli espai
d’aparcament dins la mateixa finca de 8
hectàrees.

Per a més informació:
www.espaimasmarroch.com
encarna@cellercanroca.com
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El racó de l’Acadèmia

A finals del passat mes d’octubre, un grup d’Acadèmics es va
desplaçar a Galícia per completar l’experiència gastronòmica
iniciada el 2014 a les Rias Baixas.

mia de Galícia i Catalunya, amb el compromís d’intercanvi d’informació dels actes respectius, comportant la participació dels
seus membres.

En aquesta ocasió, es tractava de conèixer la gastronomia tradicional de la província de A Corunya, i es va elaborar un programa
complet que comprenia quatre restaurants de la capital i dos de
la província. Es va repartir en dos àpats típics de l’interior en què
no van faltar plats tan representatius com la truita de Betanzos,
el Lacón con grelos o l’empanada de xoubas (sardinetes). Les altres dues van ser dedicades a productes del mar amb una completíssima mariscada i un esplèndid mero amb puré de cigrons.

Com a cloenda, el Comte de Sert, per part catalana, i Chau Fdez.
Gago, per la gallega, van llegir sengles treballs en què s’aprofundia en els origens medievals de les dues cuines.

Pel que respecte a la cuina d’avantguarda, vieires a la sal, llobarro al pil-pil de llima, llimona i espinacs i una royal de conill
amb castanyes.
A les postres, la totalitat de formatges gallecs, d’ovelles, filloas i
l’imprescindible pastís d’ametlles, entre els més representatius.
En total, 22 plats diferents, 11 postres i 10 vins de les cinc DO
gallegues.
En resum, un mostrari complet de la cuina gallega del mar i del
camp a la zona de les Rias Altas. Però que ningú s’imagini que
només s’hi anava a menjar, ja que els menús van ser confeccionats amb esperit didàctic per poder realitzar una aproximació,
més completa possible, als seus productes i cuina.
A més va tenir lloc un acte purament Acadèmic amb la formalització de la correspondència entre les Acadèmies de Gastrono-

D’altra banda, diversos Acadèmics van assistir al Fòrum celebrat
a Girona amb especial atenció a la conferència de l’italià Petrini,
inspirador del moviment Slow Food, amb l’objectiu de promoure
i protegir la cuina tradicional i els productes autòctons en els
quals aquesta es basa.
També a Girona va tenir lloc, al Celler de Can Roca, un dinar
especial, en què Joan Roca va materialitzar les experiències que
ell i el seu equip van viure el passat estiu a l’Argentina i Turquia.
I així completem el programa d’aquest mes, un dinar a Via Veneto amb base a productes de tardor amb el corresponent anàlisi i
la presència que han de tenir en les taules de menjar tradicional
catalana i la promoció que és la raó de ser de l’Acadèmia.
En un altre ordre de coses, vaig participar en un dinar organitzat
a Barcelona per recaptar fons a favor de les famílies dels refugiats fugint de la guerra i que busquen acollida a Europa. En un
proper article, parlarem de les taules rodones que l’Acadèmia ha
desenvolupat al voltant del fenomen del Bulli i la seva projecció.
De cara al futur.

Menú diari: 10 euros
OBRIM CADA DIA I LES NITS DE CAP DE SETMANA
TERRASSA EXTERIOR AMB ZONA INFANTIL I BARBACOA
ZONA DE COPES AMB MÚSICA

Menús per
a colles a
partir de

12 euros

RESTAURANT
LA BRASA DE QUART

Esmorzars de

8 euros

amb carn a la
brasa

M e n ú

i

C a r t a

Carretera de Girona a Quart.
A 3 quilòmetres de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA

T. 972 298 034
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SHAN FRIED CHICKEN
restaurant

E

l primer Fried Chicken estil Kentucky de Girona. Un restaurant diferent al centre de la ciutat de Girona, amb una gran varietat de plats de diferents parts del món.

Com també ofereix plats típics del país de l’Índia i Sri Lanka. Entre setmana s’hi pot accedir a aquests plats exòtics mitjançant una reserva, però també
hi ha bufet lliure tots els caps de setmana per un preu molt accessible.
Els kebabs són un altre producte marca de la casa, servits amb diverses salses i receptes pròpies. En destaca el kebab català amb formatge de cabra.
Tenen pantalla de televisió i zona bar per seguir els millors esdeveniments esportius. Cal destacar també que els caps de setmana té horari fins les
3am per poder prendre unes copes després d’ún bon sopar a uns preus molt especials.

Oferta1
Plats combinats
de dilluns a divendres
de 13-16h a 5€

Oferta 2
3 copes a 12€

Oferta 3
Per més ofertes
facebook: /sfcgirona

Restaurant SHAN FRIED CHICKEN
C/ Figuerola, 32 - GIRONA
Tel. 972 241 822
www.shanfriedchicken.com
Horari:
De diumenge a dimecres de 12h a mitjanit.
De dijous a dissabte de 12h a 3h de la nit.
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MOSSEGADES
Ferrocarrils de la Generalitat i la Federació d’Hostaleria signen un acord de col·laboració
Antoni Escudero, president de la Federació
d’Hostaleria de les Comarques de Girona,
i Enric Ticó, president de Ferrocarrils de
la Generalitat de Catalunya, van signar un
acord de col·laboració en el marc de la Setena Trobada d’Esquiadors a La Molina.
El passat dilluns 29 de febrer, l’Associació
de Bars i Restaurants de la Cerdanya amb
la col·laboració de la Federació d’Hostaleria
de les Comarques de Girona, van celebrar la
Setena Trobada d’Esquiadors a La Molina.
Una trobada anual que per cortesia de Ferrocarrils de la Generalitat es va oferir una
jornada d’esquí amb forfets gratuïts a tots
els associats de les onze associacions que
formen la Federació.
Com a l’edició anterior va haver-hi un èxit
d’assistents amb més de 100 associats que
es van concentrar a un esmorzar al Restau-

rant El Bosc de La Molina, organitzat per
l’Associació de Bars i Restaurants de la Cerdanya, amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Alp i empreses com el celler Eccociwine,
Artesanies Carlit i Estrella Damm.
Arran de la bona assistència de l’any anterior, Ferrocarrils de la Generalitat va proposar a la Federació fer un acord de col·laboració per oferir descomptes als propietaris
dels establiments associats. Un conveni que
es va signar oficialment ahir en el marc de
la trobada d’esquiadors i a càrrec d’Antoni
Escudero, president de la Federació, i Enric
Ticó, president de Ferrocarrils de la Generalitat.
El conveni ofereix descomptes entre el 10%
i el 17% per la compra de forfets de les estacions d’esquí de Vallter, Vall de Núria i La
Molina. Els associats per obtenir aquests

descomptes han de sol·licitar a la Federació un carnet d’associat a on indica les seves
dades i que han de presentar a les taquilles
de les estacions.
Antoni Escudero va afirmar que l’acord de
col·laboració era una bona oportunitat perquè les estacions de la Cerdanya i el Ripollès
poguessin fidelitzar el client de proximitat,
que aprofita per esquiar entre setmana de
dilluns a divendres.
Enric Ticó va dir que el conveni era molt
positiu pel sector turístic de la Cerdanya, i
que s’havia decidit fer-lo, perquè amb les
trobades d’esquiadors van veure que tenien
un potencial client de proximitat del sector
de l’hostaleria, que podia ser molt important
per la comarca.

XXIII Promoció Gastronòmica Pals
i la cuina de l’arròs
Dijous 31 de març l’Ajuntament de Pals presentarà oficialment
la XXIII Promoció Gastronòmica Pals i la cuina de l’arròs. Es farà
en un acte previst a la Sala Cotxeres del Palau Robert (Passeig
de Gràcia, 107) amb la presència de la consellera d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya,
Meritxell Serret.
Els restaurants de la vila que hi participen ofereixen als clients
un menú basat en l’arròs de Pals a la cassola com a plat principal, acompanyat d’entrants i postres segons l’estil de cada
establiment.
La campanya es complementa amb un seguit d’accions entre
les quals destaquen: visites guiades temàtiques basades en la
història i tradicions que envolten el món de l’arròs, cursets de
cuina, mercats de productes de la terra, conferències, tallers de
manualitats amb espigues d’arròs, etc.
El cicle d’activitats relacionat amb el món de l’Arròs s’inicia
l’any 1993 amb la Campanya Gastronòmica Pals i la Cuina de
l’Arròs, organitzada conjuntament per l’Ajuntament de Pals, els
restaurants de la vila i els molins d’arròs.
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Reportatge

Selecció Regisa
L’art del Bon Gust!

Aquest mes de març es va inaugurar la
XIX edició de la Llotja de Xarcuteria Regisa, que per tercer any consecutiu se
celebra a les instal·lacions de l’empresa,
a Riudellots de la Selva. Com cada any,
la primera jornada ha estat dedicada al
sector de la carnisseria i el dilluns al de
la restauració, amb sessions i tallers formatius a càrrec de grans professionals i
experts.
L’alcaldessa de Riudellots de la Selva,
Montserrat Roura, va inaugurar aquesta nova edició felicitant l’empresa per la
seva trajectòria i capacitat d’expansió, i
Carles Bagué, gerent de Regisa, va agrair
a tots els expositors i assistents la seva
participació activa a la Llotja. En aquesta
XIX edició hi han participat uns 70 estands
amb tots els productes de les empreses
que representa Regisa, amb més de 120
professionals entre distribuïdors, venedors i assessors, i amb una assistència de
més d’un miler de persones vinculades
als sectors de carnisseries, xarcuteria,
pastisseries i de la restauració.
Coincidint amb aquesta nova edició, i en
motiu dels 35 anys de Regisa, Gerard Vilà
Casellas, president de Regisa, acompanyat

del cofundador de l’empresa Jaume Calm
Masó, ha fet un acte de reconeixement a
Jaume Font Estival, ideòleg i impulsor de
La Llotja de Regisa, i a Joaquim Nadal Farreras pel seu suport continuat al projecte i
a les activitats d’aquesta empresa.

Les Jornades Tècniques de Gastronomia
de la Llotja de Xarcuteria Regisa, van ser
pioneres en el seu format, i la primera
gran manifestació en directe d’un fòrum
professional, pensat pels xarcuters i carnissers, i més tard es va ampliar pels
cuiners, sommeliers, caps de sala, pastissers i resta de clients vinculats al sector de la cuina i la restauració. En cada
edició s’han portat els màxims exponents
de la cuina i l’enologia nacionals i internacionals per a fer demostracions, tast i
cates, sessions de cuina en directe i afavorir la posada al dia dels professionals
de cara a un mercat i uns clients cada cop
més exigents. Cada any es convida tots
els clients i amics per a que coneguin de
primera mà els productes i productors
d’arreu de l’estat i d’Europa representats
per Regida, i assisteixin a les sessions
tècniques programades per a cada edició.

www.sregisa.com
regisa@sregisa.com
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TENDALS
PARASOLS
CORTINATGES
TAPISSERIES
MOQUETA
PARQUET
TAPISSERIA NÀUTICA
TELONS SEPARADORS PER A NAUS INDUSTRIALS
c/ Rutlla, 11 - 17002 GIRONA
Tel. 972 22 23 81 - Fax 972 48 33 29 - Mòbil 658 80 82 97
info@decoresteba.cat
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RESTAURANT LA PUJADA
MENÚ DIARI 10,50 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ
7,50 E IVA INCLÒS
R e s t a u r a n t

*BUFET LLIURE DE POSTRES
· ENTREPANS FREDS I CALENTS
· ESMORZARS DE FORQUILLA
· SOPARS I DINARS PER A GRUPS
· NITS, SOPARS PER ENCÀRREC
MENÚ DISSABTE MIGDIA
Promocions especials

Segueix-nos al

c/ Aragó, 16 - 17003 Girona
(Sector Avellaneda)

Tel. 972 21 53 87

12,50 E
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GUIA GASTRONÒMICA

Siloc

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

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 15,50 euros 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 la 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.

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 la vora del canal
més ample d’Empuriabrava.
El nostre objectiu: la seva satisfacció.

El Celler de Can Serra

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
T. 972 45 50 04 - 650 388 464
Sant Mori, 17
Empuriabrava (Girona)
elcellerdecanserra@hotmail.com

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 €, possibilitat de
sala per a ballar, salons per a comunions, banquets, aniversaris o reunions d’empresa.
Menú diari a 10 €
Menú de clova a 40 € amb tot inclòs. Servei de mariscades a domicili. Capacitat fins a 80 persones.

La Taverna de l’Abat

T. 972 219 704
Pl. Santa Llúcia, 6 - Girona
info@latavernadelabat.com
www.latavernadelabat.com

Situat en ple barri vell gironí, a tocar de l’Abadia de
Sant Pere de Galligants.
Cuina casolana, amb uns tocs de modernitat molt
personal.
Menú diari a 12 € tot inclòs, menú de nit a 16 €,
també els caps de setmana.
Especialitats: Calamars farcits amb salsa de civet,
bacallà, guisats. Pantalla gegant per gaudir millor
dels partits de futbol. Terrassa exterior amb vistes
a la catedral de Girona.
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GUIA GASTRONÒMICA

Restaurant Solius

T. 650 74 55 55
Crta. Comarcal Girona -St. Feliu, km. 27,7
17246 Sta. Cristina d’Aro (Girona)
info@restaurantsolius.com

A la zona de Solius, a l’entrada de Santa Cristina
d’Aro, hi trobem el restaurant Solius, una icona
de la restauració. Menú diari a 10 euros. També
i trobem altres opcions de menús. Uns plats que
porten el bagatge de Pere Puig, un lloc ideal per
celebrar-hi trobades importants, amb els seus
amplis menjadors, ideals per a comunions, petits casaments i trobades familiars. Ens permet
un ampli pàrquing i un lloc tranquil. Per la temporada de primavera i estiu, hi trobarem una
bona terrassa per a poder-hi dinar o sopar.

Restaurant Celler LA BRASA de
Riudarenes. Cuina típica catalana

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

La tradició i l’experiència han convertit el Restaurant Celler
La Brasa de Riudarenes en tot un referent de la cuina tradicional catalana. On poden gaudir d’un bon dinar amb els diferents plats que ofereix la carta del típic i acollidor restaurant. Excel·lents carns a la brasa, cargols, canelons, peus a
la brasa, verdures a la brasa, embotits de la casa, patates
a la brasa amb allioli, vedella guisada amb bolets, rostits
d’ànec, conill i també plats de temporada, com bolets, faves tendres, carxofes a la brasa, etc. són només algunes
de les possibilitats que ofereix l’extensa carta de La Brasa
de Riudarenes.

Restaurant Aiguaviva

T. 972 394 221
Crta. Girona a Santa Coloma de
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona)
barrestaurantaiguaviva@gmail.com
Dilluns tancat

El menú de migdia, a 11 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 és una de les especialitats
així com els arrossos. Excel·lents esmorzars de
forquilla. Els dilluns està tancat per descans del
personal. El dijous l’arròs del menú és impressionant. Ampli pàrquing i terrassa interior per
esmorzar, dinar o sopar.

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”, unes delicioses postres
casolanes.

Kroker’s

T. 972 22 51 30
Crta. Sant Gregori, 14
17004 Girona
(Cinemes OCINE 3D)
krokersgirona@gmail.com
www.krokersgirona.com

Kroker’s, és la pizzeria de Girona!
Pizzeria, pasta, plats combinats, entrepans,
amanides, complements.
Sempre estem incorporant noves pizzes!
Tenim terrassa amb televisió exterior i amplis
aparcaments.
Estem a tocar els cinemes Oscar.
FEM UNA PIZZA?

HG00002224
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GIROTEL
EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

GIROTEL

EQUIPAMENTS PER A L’HOSTALERIA

Crta. Santa Coloma, 14
17180 Vilablareix | GIRONA
Tel. 972 400 870 | Fax 972 401 409
girotel4@girotel4.com

Ens trobareu a l’exposició de Vilablareix

