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Editorial

La dona i la gastronomia
Fa uns dies que la càtedra de gastronomia de la Universitat de Girona va organitzar la taula
rodona “El paper de la dona a la gastronomia’. Un debat que primer vaig dubtar de si era
necessari però que, després de rumiar-hi una mica, em vaig adonar que sí.
I és que en el sector gastronòmic passa el mateix que en la resta de sectors. La dona té
una forma de fer pròpia, diferent de la de l’home, que la fa molt vàlida per desenvolupar
determinades tasques però que també li posa barreres per a fer-ne d’altres. I la clau aquí
és l’actitud.

Marta Avellaneda
PERIODISTA

mavellaneda@gironagastronomica.cat

Penso que, en moltes ocasions, les mateixes dones som les principals condicionades pels
valors masclistes contra els quals volem lluitar. Són uns valors tan arrelats a la nostra
societat que, a vegades, ni ens n’adonem que els apliquem en la nostra vida.
La maternitat, sense anar més lluny, és un factor absolutament discriminatori cap a la
dona en què l’actitud hi juga un paper fonamental. Que determinades responsabilitats o
dinàmiques de feina que suposin dificultats en la conciliació familiar siguin menys atractives
per la dona que per l’home és una qüestió d’actitud. És veritat. És a dir, és la pròpia dona
que, en molts casos, decideix que no és una opció per a ella.
El que ens hauríem de plantejar, però, és perquè no és una actitud compartida per ambdòs
gèneres. I això ens porta a un debat més ampli.
Volem una societat esclava de l’horari laboral on dediquem les hores justes als fills o a la
família en pro de la feina? O preferim una societat més equilibrada que ens permeti tirar
endavant un projecte professional però, també, un projecte personal basat en la cura de la
família i d’uns fills ben atesos?
Jo vull el segon tipus de societat. Una societat que pensa en el demà i en la qualitat de
vida present i futura. Sempre he cregut que no tenim prou estudiat les factures socials i
econòmiques que ens suposa créixer amb mancances efectives fruit de rebre poca atenció
en el nucli familiar o de mantenir una relació superficial amb uns pares absolutament
escanyats per la feina. Soc una dona i ho penso així. I tu, home? Cal que coincidim si volem
canviar alguna cosa.
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Menja’t el cine

American Cuisine
RAVIOLIS, PATÉ, HAMBURGUESES I PRÉSSECS
El director i guionista Jean-Yves Pitoun, nascut a Pau, va decidir que volia estudiar escriptura de guió a la universitat de Los
Angeles i així ho va fer, d’això ja en fa més de trenta anys. El primer treball que va tenir va ser com assistent de direcció a l’òpera
de Washington i, més tard, també va treballar com a guionista i
assessor de guions per a diferents companyies i productores de
cinema i televisió nord-americanes. Això li va donar un cert bagatge a l’hora de decidir-se a fer la primera pel·lícula.

Pitu Anaya
Periodista

velings amb càmera en mà i en constant moviment. Aquestes
escenes es contraposen amb la dels primers plans dels plats
preparats per cada escena, fets amb molta senzillesa.
Podreu veure els raviolis de llagosta amb mantega i salsa de soja
i, també, els préssecs amb gelat de gerds i làmines d’ametlla.
Aquests plats són l’estrella del restaurant.

American Cuisine aviat farà vint anys. La història que ens planteja
està relacionada amb l’alimentació, sobretot amb com s’alimenten les noves generacions, encara que en cap moment planteja
problemes com l’anorèxia o la bulímia, tot i
que, de manera molt
subliminal, es pot arribar a intuir en alguna
escena de la pel·lícula.
Tècnicament, la narració és senzilla i simple,
tot i que les escenes de
cuina estan gravades
amb molts talls i tràCRÈDITS

SINOPSI

País: França
Estrena: 1999
Director: Jean-Yves Pitoun
Guió: Jean-Yves Pitoun
Fotografia: Jean-Yves Dreujou
Durada: 90 Minuts
Repartiment: Irène Jacob, Jason Lee,
Eddy Mitchell

El jove Loren Collins treballa per l’exèrcit nord-americà
fins que un dia és acomiadat. Sense un cèntim a la butxaca, decideix marxar del país i el seu objectiu és anar a
França per treballar amb Louis Boyer, el millor cuiner del
país. Tota l’experiència que té a la cuina prové del restaurant de pizzes dels seus pares. El mestre farà que l’alumne
passi un autèntic calvari a la cuina, però, entre tots dos,
faran una cuina autèntica.

Pots trobar la revista

En ple barri vell gironí · En una antiga abadia
Obert cada dia migdia i nit - Dilluns i dimarts tancat

MENÚ DIARI i CARTA D’ESPECIALITATS
Terrassa exterior oberta

Carrer Santa Llúcia, 6 - Girona - Tel. 972 219 704
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La salsa

El rebost
nutricional

Toni Vallory
President de Girona Bons Fogons

Ens decidirem algun dia a eradicar els
embolcalls de plàstic?

Ja fa molts anys que se’n parla però no avancem amb la intensitat
que caldria. Quan anem a comprar menjar, encara avui, ens
trobem amb una quantitat alarmant d’embolcalls de plàstic. Sí,
hem minimitzat l’ús de les bosses de nansa que ens donava el
personal de caixa, el de la peixateria, la fleca o la carnisseria, tan
si érem en un supermercat com a la botiga del barri. L’excés de
bosses tipus samarreta era tan evident que, un cop arribats a casa,
no teníem prou capacitat per a reutilitzar-les i la majoria anaven a
parar directament a les escombraries.
Sí, això, a casa nostra, ja és passat i cal donar gràcies als col·lectius
que han pressionat durant anys per tal d’aconseguir-ho però si ens
fixem en els productes que ens ofereixen arreu, ens adonarem que
continuem amb un excés de plàstic alarmant.
Els formatges ja llescats en plàstic, els embotits totalment
plastificats, la fruita en barquetes plastificades, el pa embolcallat
en plàstic, les magdalenes amb aquell plàstic tan gruixut i molt
sovint envasades d’una en una, fins i tot, ens han acostumat a
comprar la carn tallada de fa hores –i sovint dies– en barquetes
plastificades amb compresa xupa-sang inclosa.
Amb les alarmes que estan saltant arreu del planeta per l’ús,
absurdament massificat, del plàstic que utilitzem cada dia,
hauríem de mirar-nos-hi una mica més i començar a triar aquells
productes d’empreses que tenen en compte que, després de
nosaltres, a aquest món, hi quedaran els nostres fills, no creieu?

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

I si no es té gana per esmorzar?
Ja ho tenim tot ben organitzat? Els horaris dels àpats, del descans,
de l’escola i de les activitats extraescolars dels petits i, per suposat,
els laborals? El que potser no ens encaixa massa al matí són les
presses abans de sortir de casa. I, encara menys, les batalles
familiars perquè s’aixequin i s’acabin ràpid l’esmorzar. Però, si no
tenen gana, cal obligar-los a menjar alguna cosa “consistent”?
Doncs, no! Anem a analitzar quines situacions es poden donar
perquè no hi hagi apetència a l’aixecar-se de dormir.
La primera pot ser lligada als ritmes circadians. Si els costa
despertar-se, i es quedarien molta més estona al llit, pot ser degut
a que els nivells de cortisol no són tan alts com esperaríem a
l’hora d’aixecar-se. Pujaran, a mesura que avancin unes hores del
dia; i ajudaran a que hi hagi gana, pel desdejuni, més a mig matí.
Cadascú té els seus propis períodes cíclics, mediats pels sistemes
nerviós i hormonal. És molt possible que sí s’acabin bevent un got
de llet, o bé, simplement, aigua. També és molt possible que els
acabi “entrant bé” una ració de fruita (i millor que no sigui suc o
liquat), pel fet de ser un aliment aquós i refrescant.
La segona situació pot venir donada perquè se’n van a dormir molt
tard, i no arriben al mínim d’hores per a descansar adequadament.
Com més petits són, més hores requereixen per a dormir. Caldria
replantejar els seus horaris: de les activitats extraescolars, hores
per a fer els deures, quina és l’hora de sopar, i el temps destinat
després del sopar per a jugar o televisió o ordinador o videojocs,
abans d’anar a dormir. Tot per a poder allargar les seves hores de
son. És molt possible que, si descansa el suficient, s’aixequi molt
més ràpid del llit, i es desperti amb millor estat anímic. Llavors, es
pot propiciar molt millor el temps destinat a l’esmorzar.
I, una tercera situació, seria que no li vingui de gust el que se li
prepara per esmorzar. En aquest cas, caldria variar, a diari, i també
el format de presentació, per esbrinar quines combinacions li poden
ser més apetitoses, tant a nivell visual com a nivell gustatiu. No cal
oblidar que el menjar primer cal que ens “entri per la vista”. I, si
és el cas, procura oferir-li “aliments”, i no “productes alimenticis”.
Però, després de plantejar-te unes quantes solucions, saps què?
Has de saber que “esmorzar” no és realment necessari; ni és l’àpat
més important del dia!
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MOSSEGADES
ES PRESENTA LA NOVA GUIA DEL COL·LECTIU LA CUINA DE L’EMPORDANET
L’acte, que s’ha fet als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell, ha comptat amb la presència dels xefs i del president de
La Cuina de l’Empordanet, Vicenç Fajardo.
També s’ha aprofitat per anunciar la celebració de la campanya
gastronòmica ‘Tocats pels bolets’, que es realitzarà de l’1 al 31
d’octubre a 18 restaurants del col·lectiu.
El col·lectiu gastronòmic empordanès La Cuina de l’Empordanet
ha presentat la seva nova guia de restaurants en un acte que s’ha
fet als Jardins de Cap Roig de Calella de Palafrugell. Amb un
disseny totalment renovat i un nou format apaïsat, la nova guia
–que s’edita anualment– conté informació completa de cada restaurant membre, així com informació recomanada sobre elaboradors del territori, comerços gastronòmics, mercats, cultura,
entre d’altres.
La publicació de La Cuina de l’Empordanet, que s’ha editat en
dues versions ‑una en català i francès, i l’altra en castellà i anglès– té una tirada de 12.000 exemplars i serveix per donar a
conèixer i promocionar els 19 restaurants que integren el col·lectiu. A més, la nova guia també és una eina útil pels informadors
turístics de la zona, ja que la publicació també es distribueix a

oficines de turisme i altres punts d’informació. Però en aquest
sentit, cal dir que la guia no només està pensada pels visitants
i turistes sinó també per la gent del territori amb l’objectiu que
gaudeixin dels establiments que conformen la nostra marca.
La guia s’edita des del 1995, que fou l’any que es va constituir i
presentar formalment el col·lectiu com a entitat sota el nom de
La Cuina de l’Empordanet. Però abans ja s’havien portat a terme mostres gastronòmiques amb aquest nom, en iniciativa de
l’Associació d’Empresaris de Restaurants de la Costa Brava Centre, qui foren els promotors de la primera mostra de Girona i de
gran part de les campanyes gastronòmiques com la Garoinada, la
gamba, l’arròs de Pals, etc.
La Cuina de l’Empordanet treballa constantment en la promoció
de la cuina empordanesa arreu, organitzant i participant en diferents esdeveniments gastronòmics de Catalunya i Europa des
dels seus inicis. Destaquen campanyes com l’Empordanet de
Tardor, Menús Dalí o Sopars Maridats, que enguany ha comptat
amb la seva sisena edició. Al llarg d’aquests anys, també s’han
editat una desena de llibres de receptes tradicionals i informació
complementària relacionada amb la gastronomia empordanesa.
L’acte d’avui, que ha comptat amb la presència dels xefs i del
president de La Cuina de l’Empordanet, Vicenç Fajardo, també ha
servit per avançar alguns detalls de la campanya gastronòmica
‘Tocats pels bolets’, una iniciativa que es portarà a terme de l’1
al 31 d’octubre. Durant aquests dies, 18 restaurants del col·lectiu
gastronòmic elaboraran plats on els bolets en seran els grans
protagonistes.

La cuina de
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Perfil d’home

Miquel Noguer
President de la Diputació de Girona

Actual alcalde de Banyoles, exalcalde
de Mieres i expresident del Consell Comarcal de La Garrotxa, fa pocs mesos
que Miquel Noguer ha estat nomenat
president de la Diputació de Girona.
Conversem amb ell sobre el paper de
l’administració i la gastronomia.

De vicepresident a president de la Diputació, com afrontes aquest nou repte?
El relleu era lògic quan en Pere Vila va
ser nomenat delegat del Govern de la Generalitat a Girona. Jo era el vicepresident
primer, a 10 mesos d’un canvi com són
les eleccions municipals. De vicepresident a president canvia molt, com ara la
representativitat, les reunions amb altres diputacions... Jo fa més de 31 anys
que estic al món local i n’estic il·lusionat.
Ser president de la Diputació és el màxim
a què pot aspirar un polític en el món local, amb l’afegit que he estat alcalde de
dos municipis diferents, Mieres i Banyoles. La Diputació és l’administració que
més pot ajudar als municipis i estic satisfet de poder-hi ser al capdavant.

En quin poble o racó de les comarques
gironines et quedaries a viure si n’haguessis de triar un?
No en puc dir cap en concret. Jo als estius vaig a Platja d’Aro però hi ha molts
racons on et quedaries. L’altre dia vaig
estar a Núria. A les 6 de la tarda que
marxava l’últim tren, m’hi hagués quedat
amb pau i tranquil·litat. La ciutat de Girona mateix, Olot, Ripoll, Puigcerdà, i a la
costa també hi ha molts pobles i racons
bonics.
Quina és la funció de la Diputació?
La Diputació ajuda als ajuntaments i a les
entitats, amb l’objectiu últim d’oferir uns
serveis equitatius i de qualitat a la ciutadania. També contribueix en molts dels

festivals que tenen lloc a la demarcació.
Avui és una pota d’ajuda fonamental per
a l’administració local. En aquests anys
tan complicats de crisi, si no hi haguessin hagut les diputacions que podien ajudar els ajuntaments, molts projectes no
s’haurien pogut tirar endavant. Les diputacions neixen per donar servei als ajuntaments. La nostra missió és aquesta.
Banyoles sempre ha estat una ciutat de
bons restaurants, alguns amb més de 40
anys.
A Banyoles es menja molt bé, tant prop
de l’Estany com més al centre. I en un
restaurant amb estrella Michelin, encara més. Al mig també hi ha una colla de
restaurants que també ho fan molt bé.

Pol. Ind. Casanova - c/ Tarragona, 69-71 - 17181 AIGUAVIVA (Girona) - T. 972 244 600 - pe ixospu ign au . n e t

www.gironagastronomica.cat | 13

Però és que ho tenim arreu de les comarques gironines. Quantes estrelles
Michelin tenim? Tenim el millor restaurant del món i altres que estan en una
línia excel·lent.
Quin és el teu plat preferit?
Jo gaudeixo molt menjant. Una bona truita, un bon peix... No tinc massa manies
per menjar. M’agrada tot. Girona té una
carn excel·lent, un peix extraordinari.
L’excel·lència en el producte és una màxima a les comarques gironines
Recorda algun plat de la seva mare o
àvia?
De la meva mare, els canelons.

Saps cuinar?
A un nivell bàsic. No hi tinc paciència ni
traça. Ara, no passaria gana.
Per una bona trobada amb amics, un
vinet o aigua?
Jo soc poc bevedor d’alcohol. Faig els
àpats habitualment amb aigua. Ara, si
faig un sopar d’amics que s’allarga, alguna copa de vi ja me la beuré.
Dolç o salat?
Soc més de salat que de dolç. Soc llaminer de les postres. Un bon pastís, un
braç de gitano, els bunyols, m’agraden
molt aquestes tradicions. Bunyols per
setmana santa, torrons per Nadal... Ara
bé, al matí, esmorzo salat, normalment.

“L’excel·lència en el
producte és una
màxima a les
comarques gironines”
Pa amb tomata amb un bon pernil o amb
un bon oli, o fuet o botifarra blanca o
negra feta artesanal de carnisseria, és
fantàstic. I a vegades a casa, si al vespre
hi ha truita per sopar, en menjo mitja per
sopar i en deixo mitja per l’endemà esmorzar. Els que em coneixen bé saben
que, quan soc fora de casa, amb un pa
amb tomata i truita o pernil, ja soc feliç.

Pol. Ind. Casanova - c/ Tarragona, 69-71 - 17181 AIGUAVIVA (Girona) - T. 972 244 600 - pe ixospu ign a u . n e t

14 | www.gironagastronomica.cat

RESTAURANT

“CUINA SENSE INVENT S”

Carrer Güell, 58
Estem al centre de Girona sota l´edifici del Cinc
a la zona de la devesa
Tel. 972 099 100 - info@canmanolo.com
www.canmanolo.com

www.gironagastronomica.cat | 15

16 | www.gironagastronomica.cat

Reportatge

El Dr. Esteban Bisio Amici és odontòleg de la Clínica
Dental Bia, amb locals al Carrer Agudes, Riu Ser i
a la Rambla Xavier Cugat de Girona (972 23 90 49)
www.clinicadentalbia.com
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Menú diari a 13 e
Menú caps de setmana a 19,95 e
Menú infantil
Obert cada dia
Zona chill-out
Comunions, batejos, aniversaris
Cafeteria amb terrassa interior
per a fumadors

Via Augusta Kids

Especial pels més petits!
Parc de boles, MATALASSOS
inflables,...

Tot a l’interior
del restaurant
Avinguda Mas Pins, 10 · Riudellots de la Selva
Tel. 972 47 81 39
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De viatge
RECOMANAT PER

Senegal, l’aventura total
amb una parella formada per un holandès i una senegalesa, en Paul i l’Emily,
que ens van convidar a sopar, dormir i el
dia següent a esmorzar i ens van ensenyar que les distàncies i els temps aquí
es multiplicaven.
Ja amb la lliçó apresa de que les coses
aquí no funcionaven com a Europa, el segon dia vam creuar de nord-oest a sudest tot Senegal. En un bus infernal de 12
hores amb només una parada per poder
menjar un entrepà de sardines en llauna, vam descobrir què és patir de valent.
L’últim tram de trajecte, quan ja eren les
10 de la nit, constava de 50 quilòmetres, i
nosaltres pensàvem fer-los en una mitja
hora, però no va ser així. Vam tardar dues
hores i mitja degut al deplorable estat de
la carretera. Una carretera que connecta
Senegal amb Mali. L’única via que uneix
els dos països estava sense asfaltar i
repleta de bots i forats que, amb el mal
temps i l’època de pluges, havia empitjorat considerablement.

Ja sabeu que Dpol@pol us pot oferir el
viatge totalment a mida per tal que l’experiència que heu somniat esdevingui
una realitat. Aquesta vegada us presentem la vivència del nostre client i amic
Andreu Castellà Batllori que ens ho relata
en primera persona amb aquest article:
“Per què Senegal? Tothom em pregunta
el mateix. Jo exactament no ho sé. Fàcilment podria haver escollit un país més
típic per anar a fer de motxilero, però soc
d’aquells a qui agraden els reptes i les
coses noves. No buscava comoditat i no la
vaig trobar, no buscava luxe i tampoc en
vaig trobar, jo buscava persones, somriures, paisatges, felicitat... tot això pot quedar molt poètic però és el verdader sentit
de la vida. Un cop visites un país realment
pobre, te n’adones que els seus habitants
són els més rics del món.
Abans de repassar la meva aventura, que
vaig fer amb un amic de la universitat, vull
expressar un nou pensament que ha aflorat en mi ençà d’aquesta fugaç visita al
Senegal: Mai havia estat a l’Àfrica i tenia
la imatge que ofereix la televisió avui en
dia a tota la societat. La gasela fugin de
la lleona o els flamencs a la posta de sol

enmig dels aiguamolls. Jo, en un principi,
creia que veuria això, que faria un safari
per la selva o la jungla i semblaria el típic
alemany amb barret blanc, pantalons de
camuflatge i uns binocles penjats al coll a
sobre d’un 4x4 donant voltes per prats interminables resant a Déu Nostre Senyor
per veure un elefant o un rinoceront.
Sí, és maco veure animals com viuen en
la naturalesa, però, per això vés a Kenia
o Tanzània a fer un safari de polsera. A
Senegal això no ho trobaràs. A Senegal
coneixeràs l’ésser viu que més connecta
amb els humans: el mateix ésser humà.
Però no l’ésser humà que coneixem avui
en dia: egocèntric, estressat, materialista
i superficial. Dit així sembla molt radical
però és ben bé que quan coneixes i convius amb persones d’un altre continent,
en aquest cas l’africà, és quan toques de
peus a terra i te n’adones que amb poca
cosa podem ser més feliços que amb tot
l’or del món.
Foren 12 dies i començaven amb una primera nit a Dakar, la capital del país. El fet
d’arribar a la ciutat a les 9 del vespre ens
va portar a tenir la primera nit ja reservada en un hostal. Però vam fer amistat

A mitjanit arribàrem a Kédougou, la capital de la regió del País Bassari. Amb
l’ajuda d’un altre autòcton vam aconseguir trobar hotel en una ciutat de menys
de vint mil habitants. Ens vam hostatjar
a l’Hotel Bedik, per 25E la nit (uns 16.000
CFA, la moneda del país) va ser el lloc on
vam pagar més i més còmodes vam estar.
Ens ho mereixíem després del patiment
del bus.
El matí següent vam conèixer a l’Alpha,
una grandíssima persona, que sabia parlar una mica el castellà i ens va dir que
ens guiaria pel País Bassari, a dues hores de cotxe des de Kedougou, durant dos
dies, i dormint a un dels campaments
locals. Així va ser. Vam passar dos dies
vivint com ho feien les verdaderes tribus
africanes: sense aigua corrent ni electricitat, menjant el que cultivaven i gaudint
del que realment importa, passar temps
amb els teus, conèixer noves persones i
compartir experiències. Vam visitar els
poblats de Dindifello i Iwol, ens vam banyar en els diversos rius i cascades i vam
descobrir els meravellosos paisatges de
la regió.
L’última tarda a la ciutat de Kédougou la
vam passar jugant a futbol amb deu o dotze nens de vuit o nou anys. Els vam conèixer al mercat local i els vam comprar ca-
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ramels per a tots. El que no sabíem era
que, el que realment volien ells, era una
pilota de futbol. Intentant entendre’ns
en francès (la llengua cooficial de Senegal juntament amb el wòlof) ens ho van
comunicar i nosaltres vam comprar-la.
Durant dues hores vam fer un partit en
una de les places de la ciutat. Això ens
va unir. Aquest és el veritable futbol i no
el que mou milions d’euros a Europa i
Estats Units. L’última nit la vam dormir a
l’alberg local, on, per primer cop des de
Dakar, vam veure una persona blanca.
El dia següent va ser de ruta: Kedougou – Tambacounda – Kolda. A partir de
Tambacounda, ja entràvem a la regió de
la Casamance, una regió bellíssima i espectacular, però un xic perillosa. Nosaltres volíem arribar a la capital de la regió,
Ziguinchor, al sud-est, però l’Alpha ens
va recomanar no viatjar de nit perquè per
les carreteres, els bandits atraquen els
7-place que hi circulen. Ai... els 7-place...
els vehicles predilectes per anar de ciutat

en ciutat a Senegal. Són cotxes Peugeot
de més de vint anys que tenen sis places
més la del conductor. Però, ells, tan llestos, a les dues places del darrere hi posen tres persones i aquestes sempre són
els turistes. És a dir, que ens vam passar
set hores a dins d’aquests maleïts cotxes
tartanes, que només arribaven a 70 km/h,
més estrets que les anxoves. Vam arribar
a Kolda que ja fosquejava i vam decidir fer
nit a l’alberg local.
L’endemà al matí ja vam emprendre
rumb, sempre amb el cel tapat de núvols
i amb algunes gotes, cap a Ziguinchor. El
paisatge ja era un altre. S’havia acabat el
desert del nord i havia entrat la verdor,
els aiguamolls, els boscos, els conreus
d’arròs que té tota la rica regió de la Casamance, regió que es vol independitzar
del Senegal. De Ziguinchor a Cap Skirring, el poble més important de la costa sud del Senegal i el que atrau a més
turistes a partir del novembre fins l’abril,
que és quan hi ha l’època seca. A l’agost
només hi anem els estúpids dels catalans i espanyols. Tot i així, a nosaltres ens
va fer prou bon temps. Des del primer
minut dels nostres quatre dies a la zona,
vam conèixer al personatge més mític
del nostre viatge, juntament amb l’Alpha,
l’Adama. Una dona de 35 anys que només
treballava en època turística i, com que
tenia temps lliure, ens va convidar a casa
seva a menjar, dormir i anar amb ella a
tot arreu. Ens va ensenyar el poble, les
interminables platges, els espectaculars i infinits camps d’arròs, els millors
bars, el mercat dels pescadors i les seves
tradicionals barques que allà anomenen
“pirogues”. També, gràcies a ella i el seu
cosí Antony vam visitar l’illa de Karabane,
una illa al mig de l’immens riu Casamance, on només es pot accedir amb “pirogue”. Vam passar tot un dia allà gaudint
de l’anomenat Carib Africà. També, vam

coincidir amb un grup de quatre noies catalanes i vam compartir moltes estones
junts. Al cap de quatre dies molt intensos
i després d’abraçades i petons ens vam
acomiadar de l’Adama i de Cap Skirring
i vam tornar a Ziguinchor. Des d’allà vam
agafar una avioneta en el petit aeroport
de la ciutat i vam volar fins Dakar.
Els últims dos dies els vam passar a la
capital fent una visita més aviat cultural.
Vam veure l’illa de Gorée, el lloc on els
europeus guardaven els esclaus abans
d’enviar-los a Amèrica a treballar als cultius de cacau i tabac. També, vam visitar
la petita illa al nord de la ciutat, l’illa de
N’gor, i sense oblidar-nos dels múltiples
mercats que hi havia dins la ciutat i el
majestuós monument de la Renaixença
Africana. Vam fer nit a l’Hostal Internacional de Dakar, on vam rebre un tracte
immillorable i també vam fer una forta
amistat amb els responsables del local,
que eren joves com nosaltres. Tocava ja,
després de 12 dies, tornar a casa.
Senegal és un país poc avançat. Les ciutats, a part de Dakar, només tenen la
carretera principal asfaltada. Durant la
nostra estada només vam veure tres papereres, i les tres a la capital. Als afores
de les ciutats hi ha muntanyes d’escombraries que tapen la bellesa d’una terra
neta, pura i fèrtil. Els transports semblen
de fa 40 anys i a Dakar circulen des de
cotxes luxosos a carros tirats per cavalls.
A totes les ciutats convivien persones,
cavalls, burros, ovelles, cabres, vaques,
gossos, gats... Pots estar en el carrer
principal de la capital i no poder avançar amb el taxi o el bus perquè un ramat
d’ovelles et barra el pas. Un trànsit caòtic
en un país sense semàfors, ni voreres ni
passos de zebra. Tot i així, un país molt
solidari, hospitalari, feliç i orgullós.”

Viatges fets a
Manel Quer, 8 | 17002 GIRONA | T. 972 09 17 20
dpol2pol@clickviaja.com | www.dpol2pol.clickviaja.com
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La recepta

Crema de castanyes
amb ou poché i trompetes de la mort
Amb aquesta crema de castanyes amb ou
poché i trompetes de la mort deixaràs a
tots amb la boca oberta. Està boníssima
i resulta d’allò més elegant i sofisticada.
M’encanta per a ocasions de més compromís o per a àpats en els quals vulguis
quedar molt bé com pot ser Nadal.

de paper film folrant-la i deixant que sobresurti per fora bastant, per després fer
un nus amb aquest tros sobrant.
Pintem el paper film amb oli d’oliva i trenquem un ou dins de cada tassa folrada
amb paper film. Ajuntem les puntes dels
extrems que sobren i els lliguem amb un
cordill de manera que no s’escapi l’ou de
dins, al bullir.

Ingredients per a 6 persones:
• 1 kg de castanyes
• 500 ml de caldo casolà (jo, ANETO)
• 250 ml de nata per a cuinar
• 2 porros (només la part blanca)
• 1 grapat de bolets de temporada*
• 6 ous de gallina
• Trufa fresca per a ratllar per sobre al final*
• Sal i pebre acabat de moldre
• Dues cullerades d’oli d’oliva
*Si no és temporada es pot substituir la trufa
fresca per pols de bolets o els bolets frescos
per bolets secs i rehidratats o bé per xampinyons.

Elaboració:
Primer hem de pelar les castanyes. Per
fer-ho ràpidament i sense esforç, els hi
fem un tall amb un ganivet de punta, les
cobrim amb aigua i les fem al microones, 15 minuts a 800w. Després, les pelarem molt fàcilment però compte en no
cremar-nos perquè s’ha de fer quan són

Pilar Criado

Les receptes que m’agraden

calentes. Si les deixem refredar, ja no les
podrem pelar sense esforç.
Fregim el porro amb les castanyes pelades. Una vegada sofregit, afegim la nata,
el caldo de gallina, sal i pebre negre acabat de moldre i ho deixem bullir 20 minuts.
Quan les castanyes ja estiguin toves les
triturem i les colem amb un colador xino o
un passapurés.
Netegem amb un raspall o un drap net els
bolets de terra i restes de fulles que puguin contenir, els passem ràpidament per
aigua, els trossegem si són molt grans,
els salpebrem i els saltegem en una paella antiadherent amb una mica d’oli d’oliva. Reservem calents.
Prepararem els ous poché. Per a fer-los
posem aigua abundant a bullir i en una
cassola gran (per a fer-ho tot junt).
Mentre s’escalfa l’aigua, preparem 6 tasses i en cada una d’elles hi posem un tros

Deixem el cordill bastant llarg després del
nus i així podem unir els cordills de tots
els ous i, a l’estirar, treure’ls tots de cop.
Quan l’aigua bulli amb força, introduirem
els paquetets amb els ous dins, deixant
els cordills fora de l’olla per a assecar-los
quan estiguin lletós. Es pararà l’ebullició al baixar la temperatura però de seguida tornarà a bullir. És aleshores quan
hem de començar a comptar el temps de
cocció que serà exactament de 4 minuts.
Passat aquest temps, traiem els paquets,
els col·loquem tots en un plat i els anem
emplatant.
Com que aquest pas és molt ràpid, podem tenir els ous amb film i l’aigua bullint
i deixar la cocció per l’últim minut, just
abans de servir.
Aconsello servir a cada plat un ou poché,
una cullerada de bolets saltejats i tirar-hi
per sobre trufa ratllada o la pols de bolets
deshidratats. Ja a la taula, servir la crema
de castanyes o bé amb un sopera gran o
bé amb plats individuals per a cada comensal. T’asseguro que els deixaràs amb
la boca oberta!
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La salut

Quan la cuina és medicina
Hem sentit a parlar molt de l’alimentació i la seva relació amb la
salut, la frase cèlebre del pare de
la medicina actual, Hipòcrates“
Que l’aliment sigui la teva medicina” és
una gran veritat i cada vegada més se’ns
confirma davant el nostre estil de vida.
I realment l’alimentació marca la nostra
salut i la nostra vida sent un dels pilars
fonamentals del nostre dia a dia. Ara bé,
a la gastronomia hi ha un valor per davant de la salut, aquest és la creativitat,
la innovació i el joc amb les olors, textures i sabors. És aquí on durant molts
anys la dietètica ha estat renyida amb la
gastronomia i la cuina sent dos pols oposats, ara cada vegada més hi ha una línia
d’unió entre elles dues, sent una riquesa
per la salut i un plaer pel consumidor.
Davant aquesta conjunció em considero
una gran fan de les amanides, una combinació que tan pot ser ben vista com desvalorada, depèn de la imaginació i el joc
que se li pugui donar. Recordo a casa els
meus avis materns, a pagès, on el meu
avi de bon matí ja anava a l’hort i es collia
el seu esmorzar, un tomàquet, un bitxo,
enciam, tot depèn de l’estació que era i es
feia una bona amanida junt amb el seu pa
amb oli. Escandalós als ulls d’una nena
que esmorzava la seva llet amb Colacao.
Actualment a consulta veig que l’art de saber gaudir i preparar les verdures és mínim. El poc temps, els plats preparats i la
poca paciència no ajuden a valorar els vegetals que ens dona la terra, uns aliments
amb multitud de vitamines i antioxidants
que ens allarguen i vitalitzen la vida.
Una amanida no és tan sols un plat d’enciam amb tomàquet i pastanaga, si més
no, aquesta pot ser la base, però una
amanida és creativitat pura, és joc amb
els sabors més purs i intensos sense ser
processats. Una amanida és vida al plat.
Tot i això, és veritat que hi ha persones a
les qual li crea inflamacions i gasos, pot
ser per varies raons, tan sigui constitucional, falta de força digestiva, dificultat
de digerir la fibra crua, falta de mastegació... però no ha de ser motiu d’eliminar-les del nostre menú, doncs hi ha
tantes amanides com sistemes digestius
i paladars hi ha, tan sols es tracta d’imaginació, conèixer-se a un mateix i donar
una volta al mercat.

A més tenim la sort de les herbes medicinals i les espècies, unes grans i oblidades figures a les cuines de les cases.
L’alfàbrega, la dent de lleó, el julivert, la
farigola, el comí i moltes altres que ens
permeten individualitzar el plat i donar-li
el toc especial. Has descobert el teu toc?
Simplement t’has de deixar anar!
Una amanida, definida com a tal és una
sinergia de diferents aliments, crus o
cuits, principalment hortalisses trossejades i se serveix fred o tebi i amanit amb
una salsa o vinagreta.
La incorporació d’una vinagreta amb alfàbrega picada, pinyons picats, melmelada de tomàquet i vinagre d’umeboshi és
una espectacular combinació de gustos
que dona caràcter fins i tot al bàsic enciam. Pels sistemes digestius dèbils l’alfàbrega i el vinagre d’umeboshi seran els
aliats perfectes.
Una barreja de pela de taronja amb oli de
sèsam i mel és una festa davant un plat
d’espinacs amb alvocat i un gran reforçant del sistema immunitari.
Una picada d’all negre amb julivert, pebre
i oli d’oliva serà un espectacular despertar dels sentits juntament amb el tomàquet fresc de finals d’estiu per desintoxicar l’organisme i preparar-nos de cares
a la tardor.
Simplement has de tenir una bona organització a la cuina i tenir uns bàsics:
Vegetals de fulla verda i/o hortalisses variades. Poden ser crus o cuits o fins i tot
barrejar les textures i coccions. Per exemple una amanida de rúcula, poma, llenties
i api on aquest serà saltejat amb oli de sèsam i gingebre.
Germinats: userda, remolatxa, bròquil,
ceba. Cal tenir present que tenen pocs dies
de marge, per aquest motiu és indicat disposar d’una o dues varietats màxim i anarles gastant ràpidament en 2-3 dies.
Llavors oleaginoses o fruits secs, sobretot
a èpoques fredes com la tardor o hivern:
sèsam, pipes de carbassa, llinet, pipes de
Girasol, ametlles, nous...
Fermentats i/o marinats: Xucrut, pickles,
vegetals marinats.
Fruites digestives, sobretot a l’estiu: poma
crua o cuita, papaia, pinya.
Olis vegetals: oliva i sèsam són els més indicats.

Sònia Frigola

Diplomada en Nutrició humana i dietètica
Vinagres: Mòdena, poma, umeboshi. Millor
evitar el vinagre de vi.
Herbes i espècies: alfàbrega, julivert, pebre,
all, farigola, gingebre, pela de llimona o taronja...
Sal: sal marina, sal d’herbes, sal d’Himàlaia...

Es poden incorporar els llegums, cereals, pasta... per fer una amanida més
completa, fins i tot un plat únic per aportar tots els nutrients necessaris a l’àpat.
Una taula amb una bona amanida desperta la digestió i permet assaborir millor els pròxims plats.

Amanida de carbassó
amb figues a la vinagreta
de gingebre
Ingredients per a 2 persones:
· 1 carbassó de mida mitjana

· 1 vas d’escarola tallada petita
· 3 figues fresques
· 6-7 fruites del bosc al gust
· Sal d’herbes
· Pebre

Vinagreta:

· 4 culleres d’oli d’oliva verge extra
· 1 culleradeta de cafè de vinagre de
Mòdena natural
· Gingebre fresc ratllat, 1 cm de gruix
aproximadament
· 1 culleradeta de cafè de tahin
· 1 culleradeta de mel natural

Elaboració:
1. Tallar l’escarola ben petita.
2. Espiralar el carbassó amb un espiralador. Si és el cas d’un sistema
digestiu dèbil es pot saltejar el carbassó al wok o a la paella amb una
mica d’oli.
3. Tallar a quarts les figues.
4. Elaborar la vinagreta barrejant
tots els ingredients dins un vas.
5. Barrejar l’escarola amb 2 culleres
de la vinagreta elaborada i una vegada ben barrejat fer-ne un niu ben
compactat a la base del plat.
6. Seguidament afegir el carbassó laminat per sobre i decorar-ho amb la
resta d’ingredients.
7. Pels més atrevits amanir per sobre
amb més vinagreta i els que vulguin
mantenir un gust més neutre simplement amanir amb oli d’oliva i pebre.
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R E S TA U R A N T

SAGARDOTEGI

Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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MENÚ DIARI ...... 11 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ ...... 8 E IVA INCLÒS

· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

Especialitat en Migas de Jaén,
plats tradicionals de la cuina de sempre,
arrossos i fideuàs, cada dia un menú diferent.
La cuina de sempre és a la Pujada!

www.gironagastronomica.cat | 25

Pol. Ind. Casanova - c/ Tarragona, 69-71 - 17181 AIGUAVIVA (Girona) - T. 972 244 600 - pe ixospu ign a u . n e t

26 | www.gironagastronomica.cat

La recepta dolça

Pastissets de
xocolata fondant

Lluís Blanch

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

Història
Podria dir, amb tota certesa, que el pastís
de xocolata són les postres que més es
mengen arreu del món.
Es va començar a popularitzar a finals del
segle XIX, simplement perquè la xocolata
no era tal i com la coneixem avui dia.
Gràcies a Casparus Van Houten que,
l’any 1828, va inventar una màquina que
consistia en una premsa hidràulica on hi
posava els grans de cacau torrats, es va
aconseguir, d’aquesta manera, reduir la
matèria grassa a la meitat.
Gràcies a aquesta grassa, que anomenem
mantega de cacau o oli de Theobroma,
que té un punt de fusió d’uns 34 °C, es fan
diferents tipus de xocolates, entre elles, la
blanca.

Ingredients:
• 125 g de mantega
• 110 g de sucre glaç
• 3 ous
• 100 g de farina fluixa
• 10 g de llevat
• 25 g de cacau pur
• Pols de canyella

Ingredients per la coberta:
• 100 cc de nata
• 100 g de xocolata

Elaboració de pastissets: Barregem la mantega amb el sucre seguit pels ous
i, finalment, la farina, el llevat, el cacau en pols i la canyella. Omplim els motlles.
Coem al forn 10 minuts a 180 ºC.

Per la coberta: Posem la nata en un cassó al foc. Quan ens bulli, afegim la xocolata a trossets. Remenem fins que ens quedi ben fina.
Per l’acabat: Quan els pastissets estiguin freds, els banyem amb aquesta xocolata calenta. Finalment, els decorem.
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- De dilluns a divendres 15e
- Dissabtes, diumenges, festius i nits 15e
- Els menors de 8 anys,

OBERT de 12 a 16 h
i de 19 a 22 h

9e tots els dies

Crta. Aeroport, s/n
17185 VILOBÍ D’ONYAR (Girona)
webmaster@hotmail.com - www.hotelvilobi.com
Per a reserves truqueu al telèfon +34 972 473 483
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La vinya

Els còctels

Agustí Ensesa

Mariona Vilanova

Sommelier

El vi novell
El vi novell és el vi que es presenta al mercat en el mateix any
de la seva elaboració, o sigui, a l’octubre, al novembre o al desembre de cada any. Cal no confondre’l amb el most, que és suc
de raïm que encara no ha començat la seva fermentació i es pot
trobar a molt pocs establiments. El vi novell més famós del món
és el Beaujolais Nouveau que es produeix a la regió francesa de
Beaujolais, al sud de la Borgonya. Està elaborat amb un raïm
anomenat Gamay i, habitualment, s’elabora pel sistema de maceració carbònica, procés en el qual el raïm es fermenta sense
trencar-ne els grans.
El resultat és un vi afruitat i molt baix en tanins. Surt al mercat el tercer dijous de novembre i es recomana consumir-lo dins
l’any, que és quan està en el seu moment òptim per degustar-lo
i apreciar les seves virtuts organolèptiques.
Pels francesos és una tradició i el mateix tercer dijous de novembre, i molts dies després, els restaurants de França s’omplen de
gent que va a degustar-lo.
A casa nostra, també tenim vi novell, pràcticament a totes les
Denominacions d’Origen, principalment al Penedès, al Bages i
a d’altres. A l’Empordà, per iniciativa del Consell Regulador de
la Denominació d’Origen, l’any 1980 es va fomentar l’elaboració
de vins novells i uns quants cellers, –seguint la moda– s’hi van
apuntar i es va convertir en una tradició que durant uns quants
anys també va estar de moda. Es van fer presentacions a llocs
emblemàtics com el Cap de Creus i Sant Pere de Rodes. Anteriorment, quan els vins es venien preferentment a granel, els
establiments que encetaven la bota de vi novell, penjaven a la
porta una branca de pi, que renovaven cada any per anunciar la
seva arribada.
Una dita molt popular era “per Sant Martí, mata el porc i enceta
el vi“. Hi ha tradicions que no s’haurien de perdre mai.

Barmaid professional

Cocktails
Mary Pickford
Nykteri’s Cocktail Bar

Ingredients

Santa Llúcia, 4, bxs. - 17004 Girona
Tel. 972 426 941 - 686 765 065
nykteriscocktailbar@gmail.com

· 6 cl. Rom
· 6 cl. Suc de pinya
· 1 cl. Granadina
· 1 cl. Marraschino
· Decorat amb una cirera vermella

Preparació
En una coctelera, hi posarem
cinc o sis glaçons de gel i la
batrem enèrgicament per tal
de refredar-la. A continuació, un cop treta l’aigua que
se n’hagi desprès, afegirem
els ingredients en l’ordre de
la recepta, batrem altra vegada i ho servirem en una
copa clàssica de còctel ben
freda. Finalment, decorarem
la combinació amb una cirera vermella o un petit tros de
pinya en cas que no disposem de la primera opció.
Considerat un dels clàssics
de la cocteleria, va ser elaborat l’any 1928, enmig de la
famosa Llei Seca americana. Molts barmans van marxar dels
Estats Units durant la prohibició i van anar a treballar a altres
indrets com el cas del creador d’aquesta combinació, Eddie
Woelke. Altres fonts parlen de Fred Kaufaman com a pare de
la criatura però, fos qui fos qui va pensar el còctel, el lloc i per
aquí és segur. La celebrity canadenca Mary Pickford, una de les
estrelles de cinema del moment, es trobava a Cuba de rodatge
acompanyada del seu marit i també reconegut actor Douglas
Fairbanks i de Charles Chaplin. En un descans del rodatge, va
coincidir amb el barman que, coneixedor de l’afició de l’actriu
per organitzar festes glamuroses, va pensar i dedicar aquest
còctel en el seu honor.
Tot i que aquesta és la recepta original, hi ha altres versions que
proposen menys quantitat de suc per tal de notar més la força
de rom. Ens trobem davant d’un còctel dolç i refrescant, una
combinació fàcil, que podem prendre a qualsevol moment del
dia i tanmateix, molt escaient per aquests últims dies d’estiu.
Ah! I pels més cinèfils, el veritable nom de Mary Pickford era
Gladys Marie Smith i heu de saber que també la coneixien per
la Núvia d’Amèrica arran d’una de les seves pel·lícules i que
va guanyar dos Oscar. Potser sí que es mereixia un còctel, no?
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Recomanem

Restaurant

La Blanca by Llevant
A l’Hotel Llevant de Llafranc
Nascut a Donostia, una regió molt rica en gastronomia, el xef
Eneko Agote està al capdavant de La Blanca by Llevant, a l’Hotel
Llevant de Llafranc (Baix Empordà). Les arrels empordaneses
de l’establiment i les influències de la gastronomia europea i sud
americana del xef, aconsegueixen una carta amb productes de
diferents orígens però, tots ells, d’alta qualitat.
Hi trobarem verdures i peix de km 0, amb gambes de Palamós,
però sense renunciar a varietats molt preuades del País Basc,
com les cocotxes.

La incorporació d’Eneko Agote a l’establiment de l’Hotel Llevant
constitueix la punta de l’iceberg d’una transformació global del
restaurant i del propi hotel propiciat per un canvi generacional
important. La seva parella, l’Enara, és la cap de sala. També
procedent del País Basc, per part de mare, però amb arrels catalanes, per part de pare, es van conèixer allà quan estudiava
Antropologia Social. L’Enara porta l’hostaleria als gens.
A causa de les característiques de l’espai i del tipus de servei, no
disposa de menú infantil. La recomanació és per a nens a partir
de 10 anys.

Obert de 13.00 a 15.00 h i de 20.00 a 22.00 h - Dimarts tancat. Cal reserva prèvia.
Carrer de Francesc de Blanes, 4 - 17211 LLAFRANC (Girona) - Tel. 972 30 03 66 - www.hotel-llevant.com
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Perfil de dona

Marina Geli
Doctora i exconsellera de Salut de la Generalitat de Catalunya

Nascuda el 1958 a Sant Gregori (Girona),
Marina Geli és llicenciada en medicina
per la Universitat de Barcelona i especialitzada en malalties infeccioses. Va ser
diputada al Parlament de Catalunya pel
PSC des del 1995 fins el 2003 que va ser
nomenada consellera de Salut. Ara fa
ben poc que ha estat àvia del seu primer
net. Conversem una estona amb ella.

A què es dedica Marina Geli actualment?
Des de l’abril de 2016, treballo a la Universitat Vic Central de Catalunya com a
coordinadora de recerca i de transferència en salut i social i impulsora de la Facultat de Medicina.
Com veus la sanitat a Catalunya?
Tenim bons resultats en salut a Catalunya però cal revisar el finançament, tant
en inversions com en salaris, i adaptar-se als canvis poblacionals, d’envelliment i tecnològics.
A Girona encara no tenim un nou hospital Trueta. Creus que ha estat per la
manca de pressupost o per la manca de
compromís polític?
Cal un Nou Trueta sense retard. On s’ubica no pot ser excusa. Cal un pla inversions 2019-2022.
Com és el teu dia a dia a la Universitat
de Vic?
El meu dia a dia a casa, a Vic o a Manresa
és de 10 o 12 hores de treball en l’impuls

de projectes de formació, de recerca o de
transferència per crear xarxes. Un cop a
la setmana, de mitjana, vaig a Barcelona
o a altres punts del territori per establir
contactes.
Et queda temps per fer d’àvia?
Ser àvia és extraordinari, vital. És una
experiència, un regal veure el naixement
del teu net i veure el canvi de filla, gendre, fill, marit, família, amics... També
sento orgull i agraïment al sistema sanitari. Em fa mandra que tornin a Mèxic.
Voldria estar amb ell cada dia però han
de fer la seva vida. Haurem de fer viatges
tots segur. Volem un vol directe de Barcelona a Mèxic.
Ens consta que ets molt bona cuinera.
T’agrada cuinar?
Cuinar m’agrada, em relaxa i em permet
cuidar i compartir amb família i amics. A
casa, en general, cuino jo. Faig cuina de
l’àvia, de la cultura gastronòmica catalana mediterrània. Sempre amb oli d’oliva
verge a diari amb amanides, verdures i
fruita natural.

“Cuinar m’agrada, em
relaxa i em permet
cuidar i compartir amb
família i amics”
Quin és el teu plat estrella, el que et surt
millor?
El meu millor plat és l’arròs caldós casolà amb peix o mar i muntanya. També és
el meu plat preferit i el dels de casa.
Menges molt fora de casa?
Entre setmana, dino a la feina però puc
escolli menjar casolà per esmorzar i sopar a casa. Ara, en general, sempre hi
sopo.
Quin és el teu restaurant preferit?
M’agraden molt els restaurants de la Vall
del Llémena i l’Esculapi Empúries que és
el paradís del paisatge.
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EL NET
La nostra filla Carla i en Leo han sigut
pares i ens han fet avis. Ens han ofert una
nova vida. Els fills et tornen en nova vida
la vida que vas donar.

Extraordinària experiència sota el regne
de la tendresa. La nova oportunitat d’escriure, ara més als marges, a peu de pàgina, en els crèdits, en la contraportada o
en la bibliografia unes pàgines de vida en
el llibre en blanc de la biografia del net.
Angoixats per masses futileses no ens
adonem dels veritables fets que són la
transcendència. I ens desentrenem de la
valoració de les emociones plenes de pell
dels nadons.

resilient, com diu la Carla, que arribés el
seu besnét, per passar el relleu de la vida.

Ella, la mare, llevadora i infermera (practicant en el seu temps professional) no
ha pogut seguir l’arribada al món amb
tota la lucidesa. Ella va acompanyar tantes vegades a iniciar vides i ara participa,
almenys, en la família extensa a casa de
l’arribada del besnét.
Podem compartir quatre generacions en
la casa gran. Me n’alegro d’haver tingut
els fills ben aviat; la primera als vint-icinc anys, deu anys abans, de mitjana,
que les mares d’ara.

L’experiència del naixement retorna,
amorosida pels anys. Ara pren una nova
dimensió. Ser avis no és la rèplica de ser
pares sinó la madura consciència que els
fills t’estan substituint, de la seva manera. Passes a una altra etapa, sobtadament.

Quan la mare va iniciar la demència, l’Alzheimer, vaig tornar a reafirmar la mateixa sensació. Absència i fragilitat dels
pares, dels sogres, et fan situar en el lloc
de la responsabilitat i els rols comencen a
invertir-se.
La mare ens va fer tornar als bolquers, als
triturats, als canvis posturals, al llenguatge del tacte i als silencis. Retorn i presagi
del besnet i de la recuperació de la petita
infància. Ara nosaltres la cuidem, amb
els cuidadors, com ella va fer-ho amb nosaltres. I ella, aparentment autista i amb
alta vulnerabilitat, s’ha esperat pacient,

Pocs llocs al món tenen la nostra atenció
a l’embaràs, part, puerperi i primers anys
de vida de l’infant. La desmedicalització
forma part dels objectius del seguiment
de l’embaràs i el part. La promoció de la
lactància materna ha esdevingut norma i
horitzó. Control pediàtric organitzat des
dels cribratges al protocol del nen sa.
Fer anys és poder començar noves etapes
a la vida. Ara ser àvia i no deixar de ser
professional, i tantes altres coses. Gaudi.

Arribar a casa i reviure el pas lent de les
hores, els silencis, l’escolta de la respiració, l’olor i el tacte que ja havia oblidat de
la pell del nadó. Tornar a tancar les portes amb suavitat, parlar fluix, baixar la
televisió. Regals quotidians de l’univers
dels primers dies, setmanes del nounat.
El sentit de la cura en la màxima expressió de la mare i el fill, de la família àmplia
i dels amics. Del saber que el meu pare
ho viu a través nostre. Veure com els nadons desperten el millor dels germans,
de totes les persones.

Del net fràgil que pren la vida, que respira per primera vegada l’aire, que testeja
la pell amb el tacte de les mans que l’acaronen. Busca i troba el pit per substituir
la placenta i donar continuïtat al cordó
umbilical.

Quan va morir el pare, ja fa masses divuit
anys, vaig sentir, viure amb intensitat,
ansietat, tristesa i finalment amb acceptació el paper de fonaments i sostre de la
família. Ell era la força i la mare la cura,
els dos pals de paller de les bases de l’estructura de la família.

llevadores i els ginecòlegs amb ofici, fins
tot el Servei d’Obstetricia-Ginecologia de
l’Hospital de Santa Caterina a Salt. Solvència professional, tracte proper orientat
a l’apoderament de la mare, dels pares.

Recordaré sempre la Il·lusió, amb llàgrimes d’emoció, d’alegria, el dia de la noticia que el net havia començat a viure
al ventre. Gravat en la memòria el sentiment d’en Pol, el fill, el germà.
Seguiment pas a pas de l’embaràs fins el
part. I agraïment infinit per poder gaudir
d’unes condicions de vida, d’estima i de
sistema sanitari públic. I pensar en tristesa que tantes dones i nens privats de
les condicions de dignitat. Els nens de la
pobresa, de la guerra, de l’exili, del refugi.
I tants adults que no arriben a ser avis.
També de l’orgull del sistema sanitari
públic de Catalunya que ofereix el Pla
Maternoinfantil a tothom. Alta qualitat, equitat i professionalisme. Ciència
i Humanisme. I quan ho vius en primera persona dones molt valor. Des de les

Tinc un sentiment personal de felicitat
per compartir. Orgull de poder viure en
un país com Catalunya que pot acompanyar a tothom en aquesta etapa tant
important que és tenir un fill. Dignitat i
ambició. Tenir cura, vocació i responsabilitat personal i col·lectiva.
El valor i el poder de la tendresa, instint,
art i vocació.
Recordant la cançó d’en Lluís Llach, “La
tendresa”:
“Ah, si no fos per la tendresa
que espera
la tendresa
que exalta
la tendresa
que estima quan fa por la solitud...

Marina Geli Fàbrega
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De viatge

Toulouse

Viatjar per fer turisme sempre sol agradar. Vaig tenir l’oportunitat
de fer-ho fa pocs dies gràcies a l’empresa Renfe SNCF.
Poder viatjar des de Girona amb Renfe SNCF fins a Toulouse (Tolosa) és sempre un avantatge. Amb menys de tres hores, et situes al centre de la cuitat, a la cité de l’espace, un món fascinant
(www.turismo-toulouse.es/).
Podeu visitar el món de l’astronomia (https//es.cite-espace.com),
amb visita obligada al museu de l’Aeroscòpia. Podreu entrar al
Concorde i a molts d’altres avions, al món de l’art amb el Museu
d’Història Natural... És molt recomanable el restaurant que hi ha
a tocar del museu (le Moaï).

Paco Baso
Periodista

Mai em podia imaginar que la ciutat de Tolosa tingués tants ingredients per gaudir. Té una universitat que ja a l’any 2010 superava els 100.000 estudiants. Ara supera el mig milió. Per tant,
és una ciutat amb molt d’ambient juvenil, sobretot, a partir dels
dijous i tot el cap de setmana es parla bastant l’espanyol tot i que
la seva llengua és el francès i l’occità.
Bàsicament, el menjar està pensat per la gent més jove: pizzeries, hamburgueseries, etc. Però, com en tota gran ciutat, uns
500.000 habitants són als barris. És molt recomanable el restaurant MA BICHE SUR LE TOIT. Està situat a pocs metres de la
plaça Major (plaça Capitole), a la terrassa dels grans magatzems
de les Galeries Lafayette amb una vista excepcional de tota la
ciutat, una terrassa i un restaurant decorat molt modern (www.
mabichesurletoit.com) que pertany al famós xef Michael Sarran
(2 estrelles Michelin).

Gaudir de Toulouse és més fàcil des de Girona amb Renfe SNCF.
Consulteu preus a www.renfe-sncf.com.
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MOSSEGADES
TOCATS PELS BOLETS
La cuina de

De l’1 al 31 d’octubre arriba la campanya
gastronòmica “Tocats pels bolets”. 18
restaurants del col·lectiu gastronòmic La
Cuina de l’Empordanet elaboraran plats
en els quals els bolets del territori seran
els grans protagonistes.
Els menús, amb uns preus que oscil·len
entre els 48E i els 70E, es podran maridar
amb productes dels cellers Clos d’Agon,
Mas Oller, Peralada, Gramona, Llopart i
Rovellats.
Tot fa pensar que les condicions meteorològiques permetran que enguany sigui
una bona temporada pel que fa a la collita
de bolets. Aquesta excel·lent notícia no ha
passat desapercebuda, i des del col·lectiu
La Cuina de l’Empordanet ja preparen una
gran varietat d’elaboracions que es podran
tastar durant la celebració de la campanya
gastronòmica ‘Tocats pels bolets’.
Així doncs, de l’1 al 31 d’octubre, 18 restaurants del col·lectiu gastronòmic empordanès oferiran uns menús en els quals
els bolets –provinents dels massissos de
les Gavarres, el Montgrí, les Cadiretes i
també dels turons que decoren la comarca– en seran els principals protagonistes.
Els menús de ‘Tocats pels bolets’, que oscil·len entre els 48E i els 70E, inclouran
dos entrants, dos plats principals, dues
postres i també els vins o caves, les aigües
i els cafès. En aquest sentit, els menús
es podran maridar amb productes dels
cellers Clos d’Agon, Mas Oller, Peralada,
Gramona, Llopart i Rovellats.

Les diverses elaboracions, fetes amb
productes de temporada i de proximitat com carbasses, magranes, ocells i
bacallà, entre d’altres, es podran tastar
durant tot el mes d’octubre a 12 municipis del territori: Begur, Pals, Platja d’Aro,
Corçà, Llafranc, l’Escala, Llagostera, Regencós, Madremanya, Palafrugell, Palamós i Torrent.
Aquesta iniciativa gastronòmica, que enguany serà ‘Tocats pels bolets’, va sorgir
fa dos anys, però la sequera del 2016 i
2017 va impossibilitar la seva celebració.
Per aquest motiu, es preveu que aquesta
tardor la campanya sigui molt ben rebuda i esperada tant pel públic nacional com
forà.
La Cuina de l’Empordanet és un col·lectiu
gastronòmic que aplega 19 professionals
de la cuina i de la restauració, i que fa
molts anys que treballa en la difusió de la

cuina del Baix Empordà i dels productes
de proximitat i de temporada.
Fou l’any 1995 quan el grup de restauradors, que des del 1983 organitzava les
mostres gastronòmiques de La Cuina de
l’Empordanet, va decidir convertir-se en
una associació sense ànim de lucre, per
treballar des d’aleshores en la millora i
la difusió de la cuina d’aquest petit rodal,
cada dia i a tota hora, individual i col·lectivament.
Perfils i edats diferents capaços d’intercanviar coneixements i criteris, de complementar propostes i de fer pinya per
enlairar la qualitat i el prestigi d’una cuina ancestral que ells s’han encarregat de
preservar, però també de posar al dia i
d’innovar quan ha convingut i quan la demanda del públic nostrat o forà així ho ha
reclamat.
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El producte

Cuinats Jotri presenta una innovadora
Croqueta de gaspatxo amb motiu del

Fòrum Gastronòmic
Una de les empreses que no solen fallar als Premis Innofòrum del Fòrum Gastronòmic
és Cuinats Jotri. Situats a Juià (Gironès), estan especialitzats en l’elaboració de plats
cuinats tot i que des de fa 5 anys estan desenvolupant i incorporant nous productes
ultracongelats amb la tecnologia del nitrogen líquid. Francesc Baltrons és el responsable
d’I+D de Cuinats Jotri.

D’on sorgeix la idea d’aquesta coroqueta
de gaspatxo que presenteu als Premis Innofòrum?
Sorgeix de pensar en un producte molt
típic i buscar-li una nova textura i presentació. És una croqueta amb una massa
interior molt cremosa i sabor intens de
gaspatxo, arrebossada amb panko i arròs
verd vietnamita que li aporten volum i una
textura molt cruixent.
En què us baseu per escollir un producte
o un altre per presentar-lo als premis?
Com deia, s’ha de pensar un producte molt
característic de la gastronomia nacional o
internacional. Pensar en una recepta culinària i buscar una nova textura i presentació. La idea és fer-ne l’elaboració amb tots
els ingredients originals o de base i utilitzar-ne de nous en la nova presentació. En
el cas de la croqueta, en l’interior tenim
el gaspatxo i a l’exterior tenim l’arrebossat
de pa, que, en aquest cas, seria la guarnició de pa a daus que ens porten quan ens
serveixen un gaspatxo d’estiu. Obtenim
el mateix producte però s’ha de menjar
d’una forma diferent, no cal cullera, ens
el podem menjar d’aperitiu i amb els dits!
Amb quins productes us vau presentar en
les anteriors edicions?
Fa dos anys vam presentar el carpaccio
de cargols i l’any passat vam presentar el
coulant de calçots amb salsa romesco.
Participeu en algun aspecte més del Fòrum Gastronòmic?
Hi tindrem un estand on presentarem el
nostre catàleg de producte fresc i congelat, i com no, totes les novetats de la
temporada. Disposarem d’una zona de
degustació on atendrem als clients actuals i potencials. Al nostre estand també hi
trobareu un espai de Show Cooking on tots
els visitants del Fòrum podran veure com
elaborem i presentem els nostres plats i

Carpaccio de cargols:
Es tracta de cargols Bovers bullits, cuinats al forn i nets de tripa. Els laminem
en fines llesques i els disposem amb
forma de cercle per tal de poder servir-los més fàcilment i els acompanyem de la nostra salsa a base d’un
sofregit de ceba, tomàquet i carn. És
una forma original i diferent de menjar
cargols, amb tota la tradició. Producte
premiat als Premis Innofòrum 2016 al
gust més original.

on explicarem com personalitzar i elaborar les noves receptes
Com aplica Cuinats Jotri l’I+D en la seva
activitat?
En el departament treballem per desenvolupar nous productes i millorar els
processos dels actuals, cada temporada
incorporem nous productes per seguir
l’estacionalitat de les matèries primeres
i incorporem noves receptes per adaptar-nos a les noves tendències del mercat.
Actualment estem treballant per ampliar
la nova línia de productes de cuina asiàtica que vam presentar el mes de maig
d’aquest any. Tot això sense oblidar-nos
de seguir ampliant l’oferta de pastes i de
productes dirigits als consumidors que
optem per dietes veganes o vegetarianes
com són la nova recepta de quinoa amb
carbassa i bolets.
Més enllà dels plats cuinats, posa’ns algun exemple dels productes ultracongelats que distribuïu.
Són productes que el client ha d’acabar a
casa amb el mínim temps i amb la possibilitat que el pot personalitzar segons els
seus gustos i necessitats. Com a exemple
tindríem els arrossos i fideus de cocció
ràpida. Tots saben que el temps de cocció
d’un arròs va de 18 a 20 minuts. En aquest
cas el producte l’acabem a casa en vuit
minuts, això representa un estalvi molt
important de temps i diners sense afectar a la qualitat del producte. Actualment
disposem, d’una oferta molt variada, pensada per poder donar solució a dos sectors iguals però diferents al mateix temps,
sector Retail i Horeca. Els dos necessiten
productes similars però en diferent presentació i conservació i múltiples possibilitats de regeneració.

Coulant de calçots
amb salsa romesco:
Petit pa de pessic de calçots cuit al foc
amb l’interior fos d’una cremosa salsa
romesco. Cuinats Jotri va desenvolupar una nova idea amb un producte
que estem acostumats a veure d’una
altra manera, el coulant l’associem al
dolç, i en aquest cas, és salat. Aquest
producte es cuina al forn i es menja de
la mateixa forma. Un cop obert, la idea
és barrejar el pa de pessic amb la salsa. Fent la mateixa acció dels calçots
tradicional, pelem el calçot i el mullem
amb la salsa.
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Fòrum Gastronòmic

Girona tornarà a ser el punt de trobada de la gastronomia
Del 18 al 20 de novembre, el Palau de Fires i Palau de Congressos de Girona acolliran, un any més el Fòrum Gastronòmic que ja té el
programa d’activitats a punt. Com sempre, acollirà sessions magistrals de cuina en directe a l’Auditori protagonitzades per reconeguts
cuiners i també els tallers, que inclouen tast i requereixen inscripció, a més de diversos premis i concursos, entre moltes d’altres
activitats.
Un gran espai firal
A la fira hi participaran les millors empreses del sector foodservice, des d’empreses d’equipaments, serveis i distribució,
a petits productors del sector primari i
l’artesania alimentària. La procedència
dels expositors és principalment catalana,
i representa un 80%, dels quals un 35%
són de les comarques gironines. La resta,
un 20%, procedeixen de la resta de l’estat
espanyol i d’Europa.
Auditori i tallers
Per l’Auditori hi passaran gran noms de
la cuina com Joan Roca, Rodolfo Guzmán,
Esther i Nacho Manzano, Pepe Solla i
Xoán Crujeiras o Jordi Cruz. També hi
haurà dues matinals amb sis sessions
consecutives. El dilluns hi haurà una important presència femenina amb Iolanda
Bustos, Lucía Freitas, María José San
Román, Maria Solivellas i Begoña Rodrigo i el dimarts serà el torn d’Albert Sastregener, Miguel Ángel de la Cruz, Nanín
Pérez, Borja García, David Andrés i Benito
Gómez.
Per la seva banda, els tallers exclusius,
que inclouen tast, enguany estaran protagonitzats per Paco Pérez, Adeline Grattard, Artur Martínez, Marc Ribas, Xavier
Pellicer, Nandu Jubany o Antonia Klugmann entre d’altres.
Fòrum Vi
D’altra banda, el vi, la cocteleria i el servei de sala també tindran sessions pròpies al Fòrum Gastronòmic Girona 2018. En
l’apartat de vi hi haurà sessions de tast
amb Josep Roca, Audrey Doré, Roger Viusà i una amb Agustí Ensesa qui presentarà
els vins premiats al Girovi 2018; la cocteleria anirà a càrrec de Mariona Vilanova
i Manel Vehí; i Juan Moll responsable de
sala del grup Robuchon completa el programa del Fòrum Vi.

Fòrum Dolç
Un any més, passaran per les aules del
Fòrum Dolç, enguany patrocinat per
Chocovic, els millors pastissers, xocolaters, gelaters i cuiners de postres.
Enguany participaran Miquel Guarro, Rafa
Delgado, Mario Masià i Pablo Galiana, en
sessions de pastisseria i gelateria; Enric
Monzonís i Jaume Soldevila, en sessions
sobre xocolata; i a Sergi Vela, Abel Bravo i
Josep Mª Ribé en diferents sessions sobre
nous formats de pastisseria.
Àgora. Compromís social amb el territori
En línia de continuïtat amb els valors que
el caracteritzen, el Fòrum seguirà desenvolupant accions encaminades a propagar
models de cuina sostenible vinculats a
productors locals. En aquesta línia, l’Àgora
serà novament l’espai on els artesans de
l’alimentació que practiquen oficis transmetran el seu saber. Enguany comptarem
amb Boris Weitzman i Isaac Moya, biòleg
marí i pescador local respectivament, impulsors del Projecte Sèpia; Carles Alonso,
vinyater i fundador de Carriel dels Vilars;
Manel Macià i Ivan Hernández, pagès i forner; Maria Costa i Jordi Claramunt, escairadors; Xesc Reina, xarcuter; Àlex Castany
i Enric Camprubí, carnisser i ramader.
Fòrum Empresa
També se celebrarà una nova edició del
Fòrum Empresa que abordarà temes de
gran interès per al sector amb tres sessions que portaran per títol ‘La sostenibilitat aplicada a nous formats de restaurant’,
‘Aplicació pràctica del Reglament Europeu
de Protecció de Dades’ i ‘Per què apostar
per un gastronòmic en un hotel?’.
Premis i concursos
El Fòrum acollirà diversos premis i concursos. El Premi Cuiner 2018 Fòrum Gastronòmic, en col·laboració amb La Vanguardia, reconeixerà la tasca dels cuiners
emergents que utilitzen productes de pro-

ximitat, tenen sensibilitat amb les produccions ecològiques, col·laboren juntament
amb els productors locals i fan difusió
d’aquests valors.
El Fòrum també entregarà els Premis
Josep Mercader en reconeixement a la
trajectòria professional de cuiners, enòlegs, responsables de sala, productors i
divulgadors de la cultura culinària catalana i els Premis InnoFòrum que premien
la innovació en la gastronomia. Les tres
categories són: producte més innovador,
packaging més creatiu i gust més original.
Per altra banda, els Asian Culinary Awards,
coorganitzats juntament amb UDON, buscaran la millor recepta de cuina asiàtica
elaborada per un professional del sector.
En aquesta edició, s’estrenen el Incit’up,
atorgats pel Clúster Foodservice de Catalunya, en col·laboració amb el Fòrum Gastronòmic, que seran els primers premis
d’innovació d’startups, adreçats a totes
les empreses que proposin una innovació tangible aplicable al sector alimentari
i/o gastronòmic. L’acte de lliurament dels
premis, el dilluns 19 de novembre, es farà
en el marc d’un sopar i comptarà amb una
intervenció de Joan Roca.
Al Fòrum es tornarà a donar a conèixer el
Plat Favorit dels Catalans, en col·laboració
amb la revista CUINA, i els millors aparadors gastronòmics resultants del concurs
organitzat per Girona Centre Eix Comercial.
Espai de restauració
Com cada edició, el Fòrum tindrà un espai
de restauració ubicat a la primera planta
de l’espai firal. Enguany anirà a càrrec
del col·lectiu de Cuina de l’Empordanet, i
s’oferiran dos tipus de menús, un de ràpid per a aquells que no disposin de gaire temps i un de complet. Els tiquets dels
menús també es poden comprar a través
de la pàgina web.
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Cada divendres de 13:30 a 14 h

“Converses gastronòmiques amb Paco Baso”
Freqüència Girona 89.9 FM | Freqüència Figueres-La Jonquera 87.8 FM | Freqüència Puigcerdà 92 FM

Av. Gral. Mendoza, 2
GIRONA 17001
Tel. 972 208 651
Maluquer Salvador, 13
GIRONA 17002
Tel. 972 227 514 - 972 214 333

PERRUQUERIES

www.johnmary-p.com | joan@johnmary-p.com
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*La croket estarem a la fira de mostres i al fòrum gastronòmic
NOVA BOTIGA I OBRADOR: c/ Llevant, 19 - 17180 VILABLAREIX
				
Horari botiga: De dilluns a divendres de 10 a 14 h i de 16.30 a 20 h
						 Dissabtes de 10 a 14.
Per encàrrec les fem cuites trucant al
972 96 90 02
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En record a...
En record al gran gastrònom gironí, Jaume Font, fundador de la primera revista
Girona Gastronòmica. Jaume, amic, mestre gastronòmic, et trobarem a faltar.

Publicat a la revista Girona Gastonòmica, núm 21

A la nostra consulta trobareu un servei veterinari de proximitat per
als vostres animals, on la nostra prioritat és la salut i, sobretot,
el seu benestar. La nostra feina és la nostra passió i creiem que estimar
el que fem és imprescindible.
Obert: dilluns, dimecres i divendres de 10 a 18 h
Dimarts i dijous: de 16 a 20 h
Dissabte de 10 a 13 h

Av. Lluís Pericot, 72
Dins la botiga “El Món del Gos”
Tel. 682 724 061

Pol. Ind. Casanova - c/ Tarragona, 69-71 - 17181 AIGUAVIVA (Girona) - T. 972 244 600 - pe ixospu ign a u . n e t
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LLIBRES
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GUIA GASTRONÒMICA
Can Mià

T. 972 594 246
Palol de Revardit (Girona)
www.peremia.com

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

Kroker’s
Kroker’s, és la pizzeria de Girona! Pizzeria, pasta,
plats combinats, entrepans, amanides, compleT. 972 22 51 30
ments. Sempre estem incorporant noves pizzes!
Crta. Sant Gregori, 14
Tenim terrassa amb televisió exterior i amplis apar17004 Girona (Cinemes OCINE 3D)
caments. Estem a tocar els cinemes Oscar. FEM
krokersgirona@gmail.com
UNA PIZZA?
www.krokersgirona.com

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 16,50 euros i un altre, a
24,00 E IVA inclòs. Els caps de setmana, menú a 26,50
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.
Obert de dijous a dilluns migdia de 13 a 16 hores
i de dijous a dissabte nit de 20,30 a 23 hores

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.

Restaurant Aiguaviva
El menú de migdia, a 12 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.
T. 972 394 221
De dimarts a divendres menú migdia a 12 euros
Crta. Girona a Santa Coloma de i carta. Caps de setmana i festius carta.
Farners, s/n - Aiguaviva (Girona) Tenim terrassa exterior coberta per poder menjar i per
barrestaurantaiguaviva@gmail.com fumadors.
Dilluns tancat
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Carretera de Girona a Quart. A 3 km de Girona centre (Zona La Creueta)
17242 QUART-GIRONA - T. 972 298 034

