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EDITORIAL

Marta Avellaneda, periodista
mavellaneda@gironagastronomica.cat

La dedicació i el compromís
tenen un preu
“No hi ha bons professionals de l’hostaleria”. Segur que heu sentit una frase similar a aquesta entre
empresaris del sector o entre els mateixos clients d’un establiment. I, molt probablement, és cert o, com a
mínim, tenim a Catalunya un gran volum de persones que es dediquen a l’hostaleria i ho fan sense formació
perquè necessiten guanyar-se la vida i aquesta és una opció accessible.
Per tenir bons professionals de l’hostaleria, i de qualsevol altre àmbit, necessitem, principalment,
oferta formativa i, també, unes bones condicions laborals. No ens enganyem. Les condicions laborals i
econòmiques del sector de la restauració no són atractives: moltes hores de feina, també en dies festius, i
poc remunerades. Per això no tenim gent formada en hostaleria. Ningú s’hi vol encarar professionalment
a no ser que s’adreci a un lloc molt concret, vinculat a un restaurant de renom o sota la tutela d’un xef
reconegut.
Si no paguem bé, no podem exigir bons professionals ni bons resultats. I això és extensiu a totes les
professions. Si els periodistes no ens podem guanyar bé la vida, tindrem mals periodistes amb informacions
poc treballades, si els metges no tenen unes condicions atractives, marxaran a altres països.
En aquest punt del debat acostuma a sortir el concepte de vocació. La vocació té un valor. El compromís
i la dedicació a una tasca professional no pot servir d’excusa per aprofitar-se professionalment dels
treballadors. La vocació, com la motivació, són elements que s’han de premiar i que sempre he pensat que
no s’exploten prou en les organitzacions empresarials que tenim.
Pensem-hi, si volem un país millor.
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MENJA’T EL CINE

Pitu Anaya, Periodista

Entre copes
CRÈDITS: País: Estats Units | Estrena: 2004 | Director: Alexander Payne | Guió: Alexander
Payne i Jim Taylor | Fotografia: Phendon Papamichael | Durada: 123 minuts | Repartiment:
Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen i Sandra Oh
SINOPSI: Miles i Jack decideixen fer un viatge per gaudir del bon menjar i del bon vi. En
Jack és un actor fracassat, a punt de casar-se, i en Miles, un escriptor divorciat, en plena
decadència i amb una depressió permanent. Junts recorreran les valls de Califòrnia, cercant
el vi perfecte per acompanyar un bon tiberi. Hauran d’escollir entre un “Merlot” baratet o
bé un “Pinot“ perfecte. En el seu periple, coneixeran dues senyoretes de vida alegre que els
acompanyaran en aquest viatge.

O “Merlot” o “Pinot”
Poques pel·lícules han tractat tan bé el món del vi com
aquesta història. El director, Alexander Payne va guanyar
l’Oscar al millor guió i ho va fer adaptant la novel·la de Rex
Pickett. Aquesta va ser una de les millors pel·lícules de
l’any 2004. A part d’aquest Oscar, també va ser nominada
com a millor pel·lícula, director, actor i actriu. Aquell 2004
van triomfar “El Aviador” de Martin Scorsese i “Million Dolar Baby” de Clint Eastwood.

Va de menjar i beure, passar-ho molt bé, de dos amics a
qui a la vida els hi ha girat l’esquena. Els papers femenins
són fugaços, intensos i acompanyen molt bé, com dos copes de vi.

Aquesta història està molt ben escrita, dirigida i interpretada. És una aventura íntima i salvatge a la vegada, que
tracta amb humor, de la immaduresa dels personatges,
sobretot els dos homes, i això fa que creï una empatia amb
l’espectador.

La millor escena de la pel·lícula la protagonitza en Miles,
menjant-se una hamburguesa en un restaurant de menjar
ràpid, i d’amagat, veu un vi d’aquells de col·leccionista. No
se’n pot estar.
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Entre camps de golf, carreteres, vinyes i altres paisatges hi
trobareu els millors restaurants amb extraordinaris plats
acompanyats del millor vi que es conrea a Califòrnia.
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LA SALSA

Toni Vallory, President de Girona Bons Fogons

Encara hi som a temps
Fa pocs dies, uns amics pagesos
d’Ulldecona, que es dediquen al
cultiu d’unes fantàstiques i dolces
mandarines i taronges, i que de
tan en tan, quan pugen a Girona
tinc el privilegi de poder menjar,

m’explicaven i em mostraven fotos
del desastre econòmic, social i de
territori que estan vivint aquest any.
“Totes les mandarines en terra” –em
deia mentre m’ensenyava fotos dels
seus camps on el terra era cobert

d’una capa de color taronja, una
impressionant estora de mandarines
allí terra, milers i milers de quilos
llençats, podrint-se. Costa més
diners collir-les i encaixar-les que
vendre-les a les màfies legals de
majoristes que els paguen menys
de 30 cèntims d’euro per quilo per
una fruita que després, a l’anar a
comprar, els consumidors finals en
paguem entre tres i cinc vegades
més.
Aquests amics, m’explicaven que
amb 30 cèntims no cobreixen
despeses i per això havien de
llençar tota la producció, fruit de
moltíssimes hores de dur treball.
La fruita que arriba –en aquest
cas– de països del continent africà,
competeix econòmicament amb la
fruita dels nostres pagesos sense
que sembli que ningú se’n preocupi
massa. Els consumidors no hi parem
suficient atenció en l’origen del que
comprem i no som conscients del que
representa no defensar diàriament
els nostres productors.
Pensant en els nostres descendents,
hem de tenir molt clar que el món no
pot aguantar el nivell d’absurditat
de transportar fruita a milers de
quilòmetres mentre als nostres
camps l’han de llençar. Hem de saber
que sense pagesos se’ns acaba el
territori tal i com el coneixem i, si ens
quedem sense camps i sense gent
que sàpiga com plantar, els nostres
nets ens maleiran els ossos perquè
els haurem deixat en mans de grans
multinacionals
amb
productes
modificats, plastificats i potinejats
que poca cosa bona els aportaran.
Encara hi som a temps...
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EL REBOST NUTRICIONAL

Dra. Anna Costa Corredor, nutricionista

Per què el pa integral és tan car...?
Durant aquestes dues últimes dècades hi ha hagut un increment de la
preocupació per la salut, a més de
pels aspectes estètics. I els diversos
canals de comunicació contribueixen
a que estem una mica més informats
(i alhora, també, més confosos, com
en una gran paradoxa) sobre què
hauríem de menjar per a poder disminuir el nostre risc de morir per les
denominades MCNT (malalties cròniques no transmissibles). I és que
aquestes suposen alarmantment el
91% de les morts de la població espanyola (majoritàriament per malalties cardiovasculars i càncers, entre
altres, on l’alimentació està directament relacionada).
Hi ha aliments que, per la seva qualitat nutricional ben justificada, se’ls
ha gravat (des de l’any 1985) amb
l’impost de valor afegit reduït del 4%
(llet i formatges, ous, pa comú, verdures i hortalisses i fruites, llegums

Foto: Pa blanc refinat i pa integral
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seques, carn i peix, etc.), mentre
que a altres aliments, com els pans
especials, l’oli d’oliva, els fruits de
closca, les llegums cuites i els altres
derivats lactis (llets fermentades),
se’ls repercuteix un tipus impositiu general (10%). I, òbviament, l’IVA
està reflectit directament al preu que
en paga el consumidor.

met afegir al·legacions de salut relacionades amb el control del sucre
en sang i dels nivells de colesterol.
A més, està carregat de les substàncies antioxidants del germen, i de
vitamines i minerals, que es perden
durant el refinat de la farina, i que al
nostre cos tenen un paper beneficiós,
a nivell nutricional i fisiològic.

Dins els pans especials tenim el pa
(verdaderament) integral i els enriquits amb fibres (i que ens venen
malauradament com a “pa integral”,
sense ser-ho). Diferents estudis observen com el pa refinat o comú pot
estar al darrere d’un increment de
la grassa que envolta els òrgans (la
visceral) i el risc augmentat de morir
de les abans anomenades MCNT. Per
contra, aquest pa integral (l’autèntic), amb la fibra pròpia de la llavor,
ajuda a millorar la resposta glucèmica, alhora que ens sacia molt més. I
el seu contingut en glucans hi per-

Com que el pressupost familiar per la
cistella de la compra setmanal està
directament relacionat amb el poder
adquisitiu, i aquest, alhora, amb la
prevalença de malalties cròniques,
caldria que fiscalment es reformulés
a la baixa el tipus d’IVA que es repercuteix en els pans de gra sencer (i en
altres aliments bàsics i saludables),
per a poder incrementar-ne el seu
consum diari o setmanal.
Concebent que les verdures/hortalisses, la fruita, les llegums, els
fruits de closca i derivats dels cereals en versió integral són el que contribueixen a la ingesta de fibra diària,
i això allunya de morir per MCNT,
diferents col·legis de Dietistes-Nutricionistes i associacions i entitats
de ciències de la salut han elaborat
un informe científic per sol·licitar al
Govern la reducció de l’IVA del 10%
al 4% dels pans integrals.

Nutriclínica Doctora Costa
Col. núm. CAT000418
info@nutriclinica.es · www.nutriclinica.es

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

CUINES DEL MÓN

Jaume Fàbrega, Autor de l’enciclopèdia de la gastronomia

Grècia
Grècia (Hellás) és un país ara exclusivament europeu, si bé abans
els grecs també estaven a Àsia,
l´actual Anatòlia turca. A més, els
grecs antics van estendre la seva civilització, base de la nostra cultura,
fins a algunes illes italianes, Occitània (Massalia-Marsella) i Catalunya (Emporion-Empúries).De fet, la
cuina grega és una frontissa entre
Europa i Orient i, per tant, hi trobem
tant elements de la cuina de la Mediterrània occidental com, també d’altres que trobem a Turquia i al Pròxim
Orient.
És cert que els turcs van ocupar el
país fins 1830 (i alguna illa fins més
recentment) i, a causa del propi esclat de la gastronomia otomana,
aquest es fa sentir a la cuina hel·lènica: en els productes, tècniques,
noms dels plats...
Però els grecs afirmen, amb arguments raonables, que foren els turcs
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els qui es van refinar en contacte
amb la civilització hel·lènica, que havia continuat a través de les esplendors culinàries de l’imperi bizantí.
És cert que, plats o productes grecs
molt emblemàtics –de la moussaka
a l’imam bayildi, del iogurt al baklava– els retrobem, igualment bons,
a Turquia o a la gran Síria... i fins i
tot al Magrib i a la resta de països
balcànics. Però l’herència cultural
(filosofia, etc.) i gastronòmica grega
i del món clàssic en el món turc, àrab
i islàmic en general és incontestable.
El mateix s’escau en la música: sistemes, tons i melismes que atribuïm
al món turco-àrab pertanyen al cabal
greco-bizantí, hereu del món clàssic.
L’estat grec actual inclou una part
balcànica, si bé hel·lenitzada des
d’antic –Macedònia– i altres minories nacionals, com turcs, armenis,
jueus sefardites (que foren molt
importants a Tessalònica-Saloniko)

i altres. Al seu torn, igual en el famós gènere de cançó dita rebetiko,
d’influx asiàtic, els repatriats d’Asia
Menor (Anatòlia i Esmirna) en dates
recents (1923) van aportar tant noves
experiències gastronòmiques com
l’expansió de l’art dels destil·lats
(ouzo i mastika). Històricament, a
més, Grècia encara recorda la “venjança” i maledicció catalana, a causa
de les matances i destruccions dels
almogàvers, que van establir un estat català –Atenens i Neopàtria– que
va durar uns 8o anys. Els catalans

Jaume Fàbrega (Associació d’Escriptors
en Llengua Catalana)
Jaume Fàbrega
Jaume Fàbrega
Bona Vida
Gastronomia Catalana
Catalan Cooking

CUINES DEL MÓN
medievals, igualment, deixaren la
seva empremta en algunes illes, com
Xipre, Rodes, etc.
Grècia, a més, és un univers d’illes
i regions, aquestes oficialment 13:
Macedònia Oriental i Tràcia, Macedònia Occidental i Central, Àtica,
illes Jòniques, Èpir, Creta, l’Egeu
Septentrional, l’Egeu meridional, el
Peloponès, Grècia Central i Tessàlia.
No oblidem que Xipre és també de
llengua i cultura grega i la important
presència hel·lènica a Alexandria
(d’on era el poeta Kavafis) i a llocs
tan distants com Austràlia o els Estats Units.
Els grecs han rebut altres ocupacions i influències, tant polítiques com
culinàries: dels búlgars, dels francesos, dels italians. Es noten, especialment, influxos italians en certs plats
de pasta i d’arròs.
El sol i el clima, més inclements,
potser, que en cap altre lloc, fan que
la sobrietat sigui la nota dominant
d’aquesta cuina... una característica
ben mediterrània. Precisament, els
estudis sobre l’anomenada “dieta
mediterrània” van començar l’any
1952 tot analitzant l’estil alimentari
dels cretencs: molt de pa i cereals,
llegums, força verdures, peix, alguns
productes làctics i molt poca carn i
escassos dolços. Molts dels plats i
dolços més alimentosos són de festa: els farcits de verdures amb carn
(normalment són a base d’arròs), els
rostits –com el xai de Pasqua– i els
diversos pastissos, que segueixen el
calendari religiós ortodox i festiu.
Carns de festa: el xai, fonamentalment, però també el porc, la vedella i
l’aviram. O carns de diari, per a menjar al carrer: souvlakia o enfilall i gyros o pa pita amb xai rostit en ast vertical. I, com a refrigeri, tota mena de
panades i pastissets, dolços i salats,
sovint elaborats amb la finísisma
massa estesa dita filo, o recoberts
de mel o almívar.
Peix i marisc: sardines i verats, orades i llisses, molts de pops, calamars
i sèpies, musclos i gambes. Llegums: mongetes, fesolets, cigrons,
faves, llenties, i el típic hort mediterrani a base d’albergínies, tomàquets,
pebrots, carbassons, carxofes i l’oriental gombo o el sèsam. Les fruites
són de les millors, tan fresques com
en forma de tradicionals confitures o
glyka – símbol d’hospitalitat: cireres,

codonys, figues, prunes, préssecs,
albercocs, síndries, melons, nous i
olives! Són famoses internacionalment les de Kalamata. També s’hi
confiten tàperes, a part d’hortalisses
diverses.
Per amanir, tenim l’omnipresent llimona, i per donar gust, bàsicament,
l’orenga i el llorer, així com l’oriental
tahini o pasta de sèsam. Alfàbrega,
bitxo, romaní, anet, julivert, all, canyella completen la paleta de perfums.
Per cuinar es fa servir l’oli d’oliva, el
llard i molt ocasionalment la mantega o la margarina. El formatge constitueix un producte bàsic, començant
per l’imitadíssim feta (l’original és
d’ovella), així com ho és el millor iogurt grec, insuperable. Però n’hi ha
més: haloumi, kopanisti, manouri,
kefalotiri, graviera...

La mel de Grècia és com el Rolls
Royce de les mels, i per aprofitar el
camp, hom menja tota mena d’herbes salvatges, sobretot a Creta.
El vi grec sorprèn el paladar no
acostumat quan porta reïna (un antic
conservant): és la retsina. Però se’n
produeixen d’altre, cada cop més ben
fets, incloent alguns dolços (el clàssic “vi grec” de la nostra Edat Mitjana, com la malvasia) esplèndids. Els
destil·lats són, bàsicament, alguns
brandys (Metaxa), el mastika i, sobretot, l’ouzo. Aquest anisat simbolitza, com en cap més altre lloc del
Mediterrani, l’amable cultura de cafè
–servit amb les famoses meze o tapes– completada, però ja a la tarda–,
amb els llargues converses a l’entorn d’un kafe ellenikos, un cafè grec:
una penyora de bona vida i amistat.

Palamida Plaki.

Bonítol amb tomàquet
El bonítol, dit palamida en grec
–aquesta paraula, però, també
existeix en el català medieval– és
un peix estimat tant en la cuina
grega com en la balcànica i la
turca. Es fa en escabetx, a la
graella o bé guisat amb hortalisses
diverses que, és el que vol dir,
més o menys, el terme plaki –que
retrobem , de forma similar, en
turc.
Ingredients:
-1 kg de bonítol
-1 ceba
-2 grans d’all
-3 tomàquets
-1/2 kg de tomàquets
-aigua
-oli
-sal, pebre
Elaboració:
Poseu una cassola al foc amb un
fons d’oli i féu-hi rossejar una mica
la ceba, pelada i trinxada –o bé
tallada a rodelles–; afegiu-hi l’all,
pelat i llescat, les patates, pelades i
tallades a talls.

Cobriu-ho amb aigua i féu-ho coure
uns 10 minuts.
Al cap d’aquest temps afegiu-hi la
tonyina, feta a talls o a rodelles.
Acabeu-ho de deixar coure uns 10
minuts més i serviu-ho. Proveu-ho
de sal.
Notes: Aquest plat té força variants.
S’hi poden afegir més vegetals, com
és ara pastanagues, api, julivert
–que s’hi fa coure, o al final, per
adornar.
S’ hi pot posar una copa de vi blanc.
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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

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

PERFIL D’HOME

Guillem Terribas,
ànima de la Llibreria 22 de Girona

Nascut el 1951 a Salt,
Guillem Terribas ha estat
durant 37 anys l’ànima de
la 22, la llibreria que va
fundar al carrer Hortes de
Girona el 1978. Autodidacte,
cinèfil i comunicador, ha
rebut diversos premis i
reconeixements com la Creu
de Sant Jordi el 2017 o el
Premi Trajectòria 2018 de
La Setmana del Llibre en
Català. Ara que està jubilat,
repassem la seva trajectòria.

Recordes el primer llibre que vas
llegir o que et va cridar l’atenció?
Jo veia llegir el meu pare i el que
veia era molta lletra. La meva il·lusió
era si un dia arribaria a llegir tanta
lletra. Recordo que un dia vaig anar
a la biblioteca de Salt i em va fer
gràcia un llibre que es deia Gerona,
de la col·lecció Episodios Nacionales
de Benito Pérez Galdós. És el primer
llibre que recordo que vaig llegir i
que em va impactar. Em va agradar
molt perquè explicava la història de
Girona, de la guerra del francès, de
l’Álvarez de Castro i és el primer que
recordo.
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Quin és el teu gènere preferit?
M’agrada la novel·la però també
llegeixo una mica d’assaig però
que tingui a veure amb literatura o
cinema. La novel·la té un avantatge,
és el gènere més popular, el més
desprestigiat, però també és el
gènere on hi pots trobar història,
psicologia,... hi pots trobar de tot.
Sempre has treballat en l’àmbit de
la cultura?
Jo vaig començar venent diaris. Al
carrer Hortes de Girona hi havia una
distribuïdora de revistes i diaris i

un estiu, quan tenia 13 anys, hi vaig
venir a treballar. Anava a repartir
diaris als quioscos amb bicicleta.
Vaig acabar el Batxillerat i vaig anar a
treballar a l’Hotel Peninsular, el més
prestigiós aleshores. Vaig començar
al món de la gastronomia. Després
vaig treballar als restaurants Arcada
i Rosaleda. Més tard, vaig conèixer el
ram de la construcció i les empreses
que fan carreteres i vaig passar
per una empresa d’aïllaments de
naus industrials i una empresa
d’il·luminació. Era el meu modus
vivendi però quan plegava, des que
tinc 10-12 anys, he estat en grups
de pintors i de teatre. I aquí em vaig
anar creant aquest món cultural fins
arribar a muntar l’any 78 la llibreria
22.
Has recomanat molts llibres en la
teva trajectòria però també n’has
escrit.
El 2007 va sortir publicat un llibre
sobre la història de com vam muntar

PERFIL D’HOME

“Jo tinc una educació
molt cinematogràfica”

Si un dia has de fer una celebració,
quina és la teva cuina predilecta?

la llibreria 22, “Demà serà un altre
dia”. Em va proposar la idea un editor,
l’Ernest Folch, i vaig començar
a escriure amb l’ajuda de Xavier
Planas. Una part del llibre parla de
qui és Guillem Terribas, una segona
part del llibre parlar de la història
de la 22 i una tercera, del futur de
la llibreria. Ens va agradar tant el
personatge de Guillem Terribas que
al final va ocupar més pàgines de les
previstes. És un personatge del que
realment em vaig enamorar. Després
hi ha un altre llibre, publicat fa dos
anys, sobre el cinema, “Alegra’m
la vida”, que explica les meves
influències cinematogràfiques i la
meva manera de veure cinema amb
la meva neta des dels 3 anys fins els
6 que va ser quan va sortir el llibre.
També n’hi ha un altre de llibre,
“L’avi de la Martina”, que va ser com
un divertimento el fet d’explicar la
història d’un avi amb la seva neta,
mentre escrivia la història del segon
llibre.

ajuda. Està bé que vingui l’Eduardo
Mendoza però també que l’endemà hi
hagi un noi amb un llibre de poemes
que comença. Això és el que sempre
m’ha agradat molt de la 22.
Gastronòmicament, com et consideres?
Jo tinc una gran sort: menjo de tot.
Vaig tenir la sort que la meva mare
cuinava tan malament que qualsevol
lloc on anava era molt millor que a
casa. Per tant, menjo de tot. Fins
i tot, alguna vegada que he estat a
l’hospital, jo m’ho menjo tot.

Per la meva situació i per la
de la llibreria, conec bastants
cuiners i restaurants però no soc
d’aquelles persones primmirades.
Sortosament, a Girona estem molt bé
gastronòmicament perquè fins i tot
hi ha bars dels quals no en donaries
ni un duro i fan un menjar fantàstic.
No soc un gourmet primmirat.
M’agrada menjar i sobretot m’agrada
fer sobretaules.
La cuina és inventiva com una
novel·la?
Al igual que un escriptor/a ha de
crear i tenir imaginació, un cuiner/a
també ha de tenir aquestes dots i
posar-les al servei del client cada
dia de cada dia.

T’agrada molt el cinema doncs.
Molt. De la meva educació cultural
n’hi ha un inici a les escoles però jo
aprenc escoltant a l’altre gent en
reunions, trobades, en el món del
teatre, de la música i del cinema.
Al cinema he après molt. He
après històries, conegut autors,
ciutats. Jo tinc una educació molt
cinematogràfica. El cinema forma
part de la meva vida.
Moltes dels grans escriptors han
passat per la 22.
Sí, veig la llista i, fins i tot, quedo meravellat. Hem tingut la sort de seduir,
la 22 ha anat agafant un prestigi. Per
això és important que a la llibreria
hi tingui cabuda gent de primera línia però també gent que comença
perquè és important que tingui una
w w w. g i rona ga stronom i ca . cat | 15
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Les galetes “Mariñeiras” al mercat català
Elaborades per l’empresa Daveiga, les galetes “Mariñeiras” són referència a
Galícia i s’estan consolidant en el mercat català especialitzat en productes
ecològics o bio, així com al Canal Horeca. Aquestes galetes són hereves del
“Pan de Barco”, una solució antiquíssima dels mariners per conservar el pa de
forma natural en llargues travessies en alta mar. Són un producte sa i natural,
i s’elaboren mitjançant un procés semiartesanal amb matèries primeres naturals exempta d’additius, colorants i conservants artificials i amb 0% de sucres
afegits. Estan elaborades a base de farina de blat, mantega o oli d’oliva verge
extra, sal, extracte de malta i farina d’ordi, lecitina de soja i llevat.
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D E P O R TA D A

El Divinum

aposta pel producte recuperat
Des del passat mes de setembre que la cuina del restaurant Divinum de Girona està dirigida per Jordi Rollán, un xef amb experiència provinent de l’Empordà que contribueix a que la visita a l’establiment sigui tota una experiència. Bon coneixedor dels circuits interns entre productors, pagesos, mercats
i restauradors, Rollán aposta per recuperar productes oblidats, com el nap
negre, el salsafí o les carns de caça, i portar-los a la màxima expressió a
partir d’una cuina senzilla però sofisticada, que respecti el producte i que el
faci ser protagonista. D’aquesta manera, el Divinum reorienta la seva cuina
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cap a una proposta diferent a Girona
que permet descobrir productes de
tota la vida i, sobretot, noves formes
de menjar-se’ls.
La recuperació de productes oblidats
passa per elaborar plats com un rap
negre amb pil-pil de peixos de rebuig,
un tudor o un senglar amb coccions
diferents o plats de maceracions amb
ànecs. Una de les propostes amb més
sortida és la col amb suc de cap i pota.
I altres plats que sorprenen molt als
comensals són la xirivia amb caldo de
ceba, prunes seques i tòfona ratllada i
l’arròs de bacallà amb pells de bacallà
i yuca.

Jordi Rollán, xef del restaurant Divinum de Girona

El producte de temporada marca els menús i la carta de l’establiment situat al
Carrer Albereda de Girona, a tocar Plaça Catalunya. Ara compta amb dos menús degustació, el Sant Daniel, que ofereix plat més clàssics, i el gastrotòfona,
que és de temporada i que ja ha incorporat plats més trencadors que segueixen
la filosofia de la recuperació de determinats productes. A banda, el Divinum
també té menú diari de mercat i carta.

Carrer Albereda, 7 - 17004 Girona
Tel. 872 080 218 - divinum@divinum.cat

www.dvnum.es

L’estima pel producte tradicional és un dels trets característics del xef del Divinum. Jordi Rollán es va criar en el restaurant que tenien els seus pares a Cabanelles, un petit municipi de l’Alt Empordà. Més tard, va fer estades en diversos
restaurants de renom com el Celler de Can Roca, el Mas de Torrent o el Martí
Berasategui (País Basc) per tornar, al cap d’uns anys, a casa on va obrir el seu
propi restaurant de muntanya. Ara, però, ha canviat la tranquil·litat de l’Empordà pel bullici cosmopolita de la capital gironina darrere els fogons del Divinum.
Aquí hi té un repte important: transmetre la seva passió pels productes tradicionals oblidats i convèncer els gironins a través de l’estómac.
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L A R E C E P TA D O L Ç A

Lluís Blanch, pastisser
*Postres elaborades a l’Aula Gastronòmica del Mercat de Salt

Merengue italià
Ingredients:
• 100 cc de clares d’ou
• 200 g de sucre
• Aigua
• Pols de cacau i xocolata blanca
per decorar

Elaboració del merengue:
Posem un cassó al foc amb el sucre
diluït amb aigua. Deixem que ens
bulli fins arribar a una temperatura
de 121ºC. Muntem les clares d’ou a
punt de neu i hi afegim el sucre del
cassó.

Per l’acabat: Amb una mànega
pastissera fem petites muntanyetes
de merengue sobre una base de
galeta. Fem una petita ensucrada
amb sucre glaç i gratinem al forn. Un
cop fred, hi posem cacau per sobre i
ho decorem amb xocolata.

Història: Ens hem de situar al segle XVI a Meiringen un poble suís i amb un pastisser de nom Gasparini. La història
explica que va rebre l’encàrrec del rei Estanislao i Leszcinski que tenia una filla molt llaminera i que sentia verdadera
passió per aquest dolç tan cremós i esponjós.
Més tard, aquesta preparació es va posar de moda a França i diuen que la mateixa reina Maria Antonieta les elaborava
amb les seves pròpies mans. El xef Antonin Camere a finals del segle XVIII va començar a donar-hi formes i gustos fins
avui dia que els podem trobar de totes formes, gustos, textures i colors.
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Jornades de la Tòfona
2019
Girona presenta la tretzena edició de
les Jornades de la Tòfona de la Vall
del Llémena. 10 restaurants del grup
Bons fogons han presentat aquestes
jornades amb sabor a tòfona, tot i que
alguns restaurant tenen el producte
tot l’any, que es poden degustar del
23 de gener al 16 de febrer als establiments adherits. Són els següents:
El Celler de Can Roca, Àpats, Duc de
l’Obac, EGG Gastronomia, Massana,
Occi, Divinum, Umai, Riera de Sant
Martí Vell i Novara Hotels.

Els set restaurants gironins del Grup Andilana reben l’acreditació AMED
Els set restaurants de la província
de Girona del grup de restauració
Andilana han estat reconeguts amb
l’acreditació AMED de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya per promoure la dieta mediterrània, com a
font d’alimentació saludable, entre
els seus comensals, aproximadament uns 1.270 diàriament. A finals
de l’any passat també es van acreditar deu restaurants de la ciutat
de Barcelona del mateix Grup. Amb
aquesta acreditació, el Grup Andilana promou l’alimentació mediterrània arreu dels seus establiments de
Catalunya.

Neix el Girona Comedy Festival
La Cúpula de les Arts proposa un nou festival anomenat
Girona Comedy Festival i que té com a protagonistes a vuit
monologuistes de renom. Els espectacles d’humor, que
començaran el 30 de març fins al 22 d’abril, portaran a
l’escenari humoristes catalans com Edu Soto, Toni Albà,
Barragan i Jaimito Borromeo, així com Luis Piedrahita, JJ
Vaquero, El Sevilla o Marianico el Corto. Segons ha explicat el president de la Circus Arts Foundation, Genís Matabosch, amb aquest nou festival pretén que els gironins
puguin gaudir d’espectacles de monòlegs de gran qualitat
sense haver-se de desplaçar a altres ciutats com Barcelona, on hi ha espais de llarga tradició en aquests tipus de
formats. A banda del Girona Comedy Festival, Matabosch
també ha avançat dos nous musicals. Aladín, el musical
basat en el conte de Les mil i una nits, els dies 2, 3 i 4
de gener i el Michael’s Legacy, creat per la companyia
Jackson Dance Company, el 6 d’abril. El creador artístic i
conegut per col·laborar en diversos programes televisius,
Goyo Jiménez, també visitarà la Cúpula de les Arts el 24
de març. Les entrades ja estan a la venda al web www.
GironaComedyFestival.com i a la Taquilla Tot Entrades de
la plaça Europa.
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c/ Can Planes, s/n | 17160 Anglès (Girona)
Tel. 972 42 01 07 | info@impremtapages.com
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R E S TA U R A N T S A G A R D O T E G I
Carrer Bonastruc de Porta, 4 · Tel. 972 225 975 · GIRONA
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L A R E C E P TA

Pilar Criado
Les receptes que m’agraden

Arròs amb bolets i salsitxes,
pollastre i conill
L’arròs amb carn i bolets, el
típic arròs de muntanya, és una
autèntica delícia i molt més fàcil
de fer del que et puguis pensar,
atreveix-te a provar-ho i ja veuràs
quin èxit!
les trossos estiguin ben fets els anem
traient i reservant.

Ingredients:

Preparació:

- 3 kg de bolets
(si són de temporada, millor)

Tallem el pollastre, el conill i les salsitxes
en trossos petits i els salpebrem. Reservem.

- 1 pebrot vermell
- 1 tomàquet petit
- 2 o 3 dents d’all
- ½ conill tallat a trossos petits
- ½ pollastre tallat a trossos
petits
- 4 salsitxes
- 1 cullerada de romaní,
1 de farigola i 1 de pebre
vermell
- Unes branques de romaní
fresques
- Sal, pebre i oli d’oliva verge
extra
- 600 g d’arròs de qualitat
- Caldo de pollastre o de
verdures (el triple de caldo
que d’arròs)

Netegem els pebrots vermells i els tallem en quadrats. Pelem la ceba i la piquem. Reservem.
Amb un raspall especial per a aquest ús,
netegem els bolets per eliminar-ne les
possibles restes de terra i/o impureses
que puguin tenir. Pots tenir un raspall especial o adaptar un vell raspall de dents
en desús. També pots netejar els bolets
fregant-los delicadament amb un drap
net. L’important és que no els toqui l’aigua perquè els bolets són com esponges.
L’absorbiria i es perdria bastant el gust.
Reservem.
Escalfar la cassola on prepararem l’arròs
amb una mica d’oli que cobreixi el fons
de la mateixa. Un cop l’oli estigui calent,
afegim dos o tres dents d’all sencers amb
pell i també la carn salpebrada i anem
deixant que agafi color a foc fort perquè
el que busquem és que quedi cuita per
fora però encara crua per dins. A mesura
que va quedant rossejada, l’anem girant
perquè es faci dels dos costats i quan tots
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Quan ja hem sofregit tota la carn, afegim
a la cassola la ceba i el pebre vermell picats i deixem que es fregeixin a foc mig.
Afegim una mica més d’oli, si és necessari. Un cop ja comencin a agafar color,
afegim el tomàquet també picat.
Quan el tomàquet ja estigui sofregit, afegim a la cassola els bolets, una cullerada
de pebre vermell, una altra de romaní i
una altra de farigola i ho deixem un minut, remenant de tan en tan. De seguida,
afegim a la cassola la carn sofregida i
l’arròs que ja tenim mesurat i ho remenem perquè l’arròs s’impregni bé de tots
els sabors.
Afegim el caldo a la cassola, tres parts
d’aigua per una d’arròs. Pugem el foc,
doncs volem que arrenqui el bull fort. Ha
de bullir fort durant 5 minuts i, després,
baixem el foc al mínim i ho deixem uns
10 minuts més.
Passats uns 13 minuts des que hem
afegit el caldo, provem l’arròs per veure
si ja hem d’apartar-lo del foc o hem de
deixar-lo uns minuts més. Un cop estigui
en el seu punt de cocció, lleugerament
al dente, l’apartem del foc, afegim unes
branques de farigola fresca, el deixem un
parell de minuts a reposar tapat i ja ho
tenim llest! Deliciós!

RESTAURANT

“UN CLÀSSIC DE GIRONA”

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

“CUINA SENSE INVENTS”

MOSSEGADES

La primera empresa de selecció de personal d’hostaleria a Girona
El 2018 va néixer de la mà de l’emprenedor gironí, Xavier Gelabert,
l’empresa Hostaljobs per cobrir
una mancança important a l’hora
d’aconseguir personal qualificat als
establiments d’hostaleria de la província de Girona, un servei que fins
l’actualitat ningú oferia. Hostaljobs
ha inserit un total de 35 persones
en els seus primers 8 mesos de vida
en restaurants de la província. Els
llocs més demandats han estat de
cambrer de sala/barra i cuiner/a en
segon lloc. A destacar alguns restaurants de prestigi que han aconseguit personal qualificat com Mimolet, Can Peret o Bo.Tic amb una
estrella Michelin. De cara el 2019
es preveuen inserir 100 persones i
actualment s’està preparant un nou
servei d’assessoria-consultoria per

establiments i un nou curs d’ajudant
de cambrer/a. Tots els professionals
que cerquin feia o una millora professional poden inscriure’s a la seva

borsa de treball a la web www.hostaljobs.com on actualment disposa
de més de 200 candidatures.

IV Jornades Gastronòmiques de L’Angula del Ter
Els restaurants de Pals Sa Punta, Sol
Blanc i Es Portal Hotel Gastronòmic
han posat en marxa les IV Jornades
Gastronòmiques de L’Angula del Ter
i del Rec del Molí de Pals. Les jornades s’allargaran fins el proper 24 de
febrer i compten amb la col·laboració dels cellers Mas Geli (Pals) i Mas
Oller (Torrent).
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El xef d’Es Portal Hotel Gastronòmic,
Joan Carles Sànchez, ha volgut posar
en valor el fet que aquestes jornades
l’any passat no es van poder celebrar
per falta de matèria primera. “L’any
passat la pesca de l’angula del Ter
va ser pràcticament nul·la a causa,
sobretot del baix cabal del riu i de la
sequera però també pel mal temps.

Vam preferir no fer les jornades que
buscar un producte substitutiu d’una
altra zona perquè la qualitat que ens
donen aquestes angules, pescades
de forma artesana i gairebé a tocar
del mar, les fan molt diferents i pensem que de millor qualitat que d’altres” ha explicat.
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GASTRONOMIA

Agustí Ensesa, sommelier i analista vitivinícola

La importància del pa en el
món de la gastronomia
En el món de la restauració de qualitat, es
dona molta importància a fer un bon
àpat amb vins, aigües, olis, cafès, tes i, també, últimament,
a la variació de pans. Els
pans, igual que tots el
productes citats anteriorment, tenen una
tècnica per realitzar
un tast i gaudir de
les seves virtuts
organolèptiques.
Per fer una anàlisi sensorial del
pa és necessari
disposar d’una
mica d’aigua i
d’alguns grans
de cafè.
El cafè és per
olorar, deixar net
el nas i neutralitzar
les diferents aromes.
L’aigua s’utilitza per
netejar la boca abans
de passar d’un pa a l’altre.
En primer lloc, es mira l’ASPECTE: visualitzar la crosta, la
molla i la sola. És necessari descriure aspectes com la lluentor, el color o la
grossària per identificar el tipus de pa. A continuació s’obre transversalment la peça i s’observa la molla i la
mida dels alvèols. Si el pa és molt alveolat, vol dir que és
un pa molt hidratat, de llarga fermentació i sense llevat,
format per massa mare.
En segon lloc, cal observar la TEXTURA: s’acosta el pa a
l’orella, es pressiona lleugerament i s’escolta el cruixir. Per
mesurar la humitat del pa s’utilitza la part externa del dit
mitjà.

En tercer lloc, és important la OLOR:
l’examen olfactiu ens permet analitzar les diferents aromes per
determinar la intensitat, el
tipus i la complexitat. És
necessari
pressionar
fort, apropar el pa a
un centímetre del
nas, respirar dues
vegades i apuntar
a la fulla de tast
quines
olors
trobem: fusta,
terra, etc.
Darrerament,
passarem
al
tast en boca o
sigui el GUST:
els
gustos
s’agrupen
per
una escala de valors (àcid, afruitat,
fermentats, a fruits
secs, etc.). Pel tast, es
talla una llesca d’entre
1 i 1,5 cm de gruix, tastant
molla i crosta. Seguidament,
ens taparem el nas amb els dits,
posant el pa a la boca i mastegant
un parell de segons. A continuació es deixa anar l’aire i se sentiran amb molta intensitat els
gustos. Aquesta anàlisi sensorial del pa anomenat “bread
sommeliers“ fou impartit en el Curs de Sommeliers que
es realitza a la Casa de Cultura de Girona, per part dels
tècnics de l’empresa Europastry de Sant Cugat del Vallès,
de la seva divisió de pans artesans “Saint Honoré, by Pere
Gallés”.
Per a més informació:
www.painsainthonore.com

Foto: Rodó summum d’espelta i sègol
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EL CÒCTEL

Mariona Vilanova, Barmaid porfessional

Summer Love

Ingredients:
• Llima i kiwi trossejats
• 1 cl. de puré de litxi
• 1 cop de xarop d’atzavara
• Acabat amb refresc orgànic de flor de saüc
• Decorat amb pètals de rosa, llima
deshidratada i poma verda
Preparació:
En un got baix tipus whisky hi posarem mig kiwi i mitja llima trossejats i els aixafarem juntament amb el xarop
d’atzavara amb l’ajuda d’un morter. Tot seguit afegirem el puré de litxi i, a continuació, ho barrejarem abans d’omplir
el got amb gel picat. Acabarem el cocktail amb el refresc de flor de saüc i, per acabar, el decorarem.
Aquest Summer Love va ser una de les tres combinacions que vam presentar al passat Fòrum Gastronòmic 2018
de Girona dins la ponència “El Cocktail: poesía más allá del alcohol”. En aquest cas, ens trobem amb cocktail sense
alcohol o “mocktail” com alguns denominen aquest tipus de combinats i que, actualment, són una de les tendències
dins el món de la cocteleria. L’ús de begudes orgàniques, sucs naturals o l’eliminació del sucre per altres tipus
d’edulcorants més saludables està a l’ordre del dia gràcies a la gran varietat de productes que tenim al mercat.
L’entrada amb força de la cultura com la japonesa o la llatinoamericana també ha estat important perquè els
professionals puguem apostar per gustos que potser abans eren més desconeguts però que gràcies al seu ús dins
la gastronomia, ens han facilitat el camí alhora de poder experimentar en la creació de combinats i anar més enllà
d’una aigua, un suc o un refresc. Podríem dir ben bé, que la gent que no beu alcohol està
d’enhorabona perquè els professionals de la cocteleria ens estem aplicant de valent.
Així que, malgrat el fred hivernal, hem preparat un cocktail que ens transporti a l’estiu
amb un gust ben afruitat, cítric i, a la vegada, amb tocs florals. Dolç i fresc, com un
primer amor a l’estiu, on tot és meravellós, un glop que farà que els mesos que ens
falten per arribar al bon temps tinguin una espera més suportable.

NYKTERI’S COCKTAIL BAR
Santa Llúcia, 4, bxs. · 17004 Girona · Tel. 972 426 941 - 686 765 065 · nykteriscocktailbar@gmail.com
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MENÚ DIARI ...... 11 E IVA INCLÒS
1/2 MENÚ ...... 8 E IVA INCLÒS

· CUINA CASOLANA
· PER ENCÀRREC OBRIM
QUALSEVOL DIA

13 E

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!
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PERFIL DE DONA

Mariona Fàbregas,
l’última cantant de l’orquestra
de Xavier Cugat
Nascuda a Girona el 1967,
Mariona Fàbregas ha tingut
una llarga trajectòria en
el món de la música fins
que, als 33 anys, es va
retirar dels escenaris de les
orquestres. Com a última
cantant de l’orquestra
de Xavier Cugat, aquest
2018, ha rebut el trofeu
dels Premis Homenatge
Xavier Cugat, en el marc
dels premis del Festival de
Cinema de Girona.

“Em sento una privilegiada
d’haver viscut tota la meva
vida de cantar”
Quan et vas adonar que volies ser
cantant?
De fet, jo volia ser actriu. Tenia pensat, quan acabés el COU, presentar-me a les proves d’accés a l’Institut del Teatre, però als 14 anys, la
meva germana es va apuntar a un
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concurs de cant i al final es va fer
enrere; jo vaig participar-hi en lloc
seu, i vaig guanyar el primer premi.
Semblava que se’m donava bé. De fet
era com fer d’actriu però amb música. En aquell concurs, l’orquestra
que acompanyava als participants
era l’Amoga i em van proposar d’en-

trar-hi com a cantant. Jo era molt joveneta i la meva mare no m’hi va deixar anar. Aleshores vaig entrar en un
grup d’havaneres, també de Vidreres, el Terra Nostra. L’any següent
vaig entrar al grup que tocava al restaurant del meu pare (Els Escuts), on
feien ball els dissabtes. D’allà sí que

PERFIL DE DONA
el mundillo i em demanava consell
a diferents nivells: de vestuari, de
coreografies, de repertori, de tècnica vocal. Em vaig anar preparant
cada vegada més per poder impartir
classes ja formalment i aquí segueixo. Precisament, ara fa 4 anys, amb
una alumna, vam muntar el duet de
versions The Maria’s. Ens ho passem
pipa.

ja vaig entrar a l’Amoga i la temporada següent vam fundar l’Orquestrina
Aquarel·la. Va ser aquell mateix any
que em vaig presentar al concurs
de televisió espanyola, Gente Joven,
i vaig guanyar el primer premi en la
modalitat de “canción ligera”. Va ser
llavors quan Xavier Cugat buscava
una cantant per la seva orquestra (ja
que la Nina havia marxat al concurs
televisiu 1,2,3), i es va posar en contacte amb mi, a través del seu manager. Hi vaig estar dos anys i mig, fins
que ell va morir.

Quina és la teva il·lusió ara?

Com era Cugat?
Imagina’t, per a mi va ser una passada conèixer-lo i compartir escenari i vivències amb ell. Era un home
que havia viscut l’època daurada de
Hollywood i tenia mil coses per explicar i ensenyar. Era intel·ligent i
murri. Per mi, amb 19 anys, va ser
una gran experiència. Cugat va ser
el pare del Latin Jazz, incorporant
a l’orquestra tradicional els instruments de percussió, com les congues i els bongos, que donaven un so
tropical als temes. Per mi va ser una
escola.

La Principal de la Bisbal

Has estat a les millors orquestres
de Girona.

mare. Vaig continuar a nivell de formacions petites fent pocs bolos però
molt desitjats, creant espectacles on
cantava només acompanyada d’una
guitarra o d’un piano, combinant les
cançons amb la poesia. De fet, el que
sempre m’havia agradat, recitant
com una rapsoda aquells textos de
la literatura que jo estimava. Espectacles com ”Cosas Humanas, cosas
mundanas” o “Sona el món”, en què
la gent s’asseu i t’escolta en silenci.
Encara els faig rodar. Res a veure
amb la cridòria d’un envelat. Al retirar-me de les orquestres també vaig
començar el tema de les classes de
veu, com per casualitat. Hi havia una
colla de gent jove que volia entrar en

Bé, a algunes de les millors, sí. Després de Cugat van venir a buscar-me
La Principal de la Bisbal, que fins
aleshores no havien portat mai una
cantant femenina. Va ser tot un orgull
que em triessin a mi. De fet en aquella època no érem gaires les noies
que ens dedicàvem a la música professionalment. No va ser fàcil entrar
en un món que era dels homes, però
allà estava i cada temporada tenia diverses ofertes. En aquella època les
orquestres eren molt valorades i es
guanyaven molts diners, cosa que et
donava marge per tenir petites formacions per cantar els gèneres que
realment m’agradaven: un duet de
boleros, un trio de tangos… Vaig retirar-me als 33 anys, amb l’Orquestra
Volcán de Lleida. Portava des dels
15 anys treballant en el món de les
orquestres i la veritat ja tenia ganes d’encetar una nova etapa...i ser

The Marias

També era molta responsabilitat.
Anar al capdavant d’una formació
com a cantant solista sempre és una
responsabilitat molt gran. Ets l’aparador, el que més veu i sent el públic.

Ara la meva il·lusió és el meu fill, que
ja té 16 anys i que toca la guitarra. És
un crack. De fet, jo diria que ja la tocava quan estava a la meva panxa. Fa
poc ha muntat un duet i ja està fent
bolos. El dia 5 d’abril tenim una actuació junts, serà, per primera vegada
el guitarrista que m’acompanyarà…
imagina’t, què podria fer-me més
feliç?
Creus que ha canviat molt el món de
la música?
A nivell de les orquestres? Moltíssim. N’hi ha que han desaparegut i
les que queden, ja no són el referent
que havien estat. L’època daurada va
acabar fa temps. De totes maneres
he de dir que em sento i sempre m’he
sentit una privilegiada per haver pogut viure de la música i de la meva
veu. Això és l’èxit per a mi: treballar
cada dia amb el que m’apassiona. A
més, la música cura. Sí, la música et
salva de tot. Ja ho diuen “qui canta,
els seus mals espanta”. Ja veuràs,
prova-ho!
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MOSSEGADES

Les primeres ampolles de vi escumós amb la
marca col·lectiva CORPINNAT sortiran al mercat
aquesta primavera
Els nou cellers que integren la marca han formalitzat avui la baixa de la
DO Cava davant la falta de consens
amb el Consell Regulador per permetre la convivència de les dues
marques a l’etiqueta.
La marca col·lectiva de la Unió Europea CORPINNAT de Vins Escumosos de Qualitat arribarà al mercat
aquesta pròxima primavera amb la
comercialització de les primeres
ampolles que incorporaran en l’etiquetatge el distintiu de la marca que,
de moment, agrupa nou cellers del
Penedès: Gramona, Llopart, Nadal,
Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló,
Huguet-Can Feixes, Júlia Bernet i
Mas Candí.
Els nou cellers que avui integren la
marca col·lectiva CORPINNAT han
presentat amb data d’avui la baixa
com a elaboradors de cava al Consell Regulador de la Denominació
d’Origen Cava després de mesos de
converses per intentar trobar una
fórmula que permeti la convivència
de la marca col·lectiva CORPINNAT
dintre d’aquesta DO. Malgrat les intenses negociacions entre l’Associació de Viticultors i Elaboradors
CORPINNAT (AVEC) i la DO Cava, no
ha estat possible arribar a una solució satisfactòria per ambdues parts,
i els cellers associats a CORPINNAT
s’han vist forçats a abandonar la DO
tot i que van crear la marca amb la
clara voluntat de conviure dintre del
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Cava. La darrera proposta d’integració que el Consell Regulador ha posat sobre la taula és inassumible per
part de CORPINNAT, ja que exigeix
una sèrie de renúncies que qüestionen la pròpia naturalesa de la marca col·lectiva, com ara la delimitació
territorial, el reglament d’ús o els
controls de qualitat externs.
Compromís de futur
Les converses entre CORPINNAT i la
DO Cava, especialment amb la nova
junta sorgida de les eleccions de
l’estiu passat, han estat constructives per al conjunt del sector i fruit
d’això el Consell Regulador ha incorporat en el seu ideari la possibilitat
de zonificar en un futur dintre dels
límits de la Denominació d’Origen.
CORPINNAT aplaudeix i valora que
el Consell hagi fet aquest pas que
pot ajudar a fer evolucionar el cava.
De fet, l’AVEC ha defensat en tot
moment la proposta que tots els
territoris que engloba la DO tinguin
la possibilitat d’expressar les seves
singularitats quan es presentin al
mercat. L’AVEC, però, lamenta que
la DO Cava no permeti la convivència
de les marques Cava i CORPINNAT
en una mateixa etiqueta. Aquesta
convivència era possible fins que la
DO Cava va aprovar una modificació
de reglament en el darrer ple de la
Junta sortint (28.08.2018) per fer-ho,
precisament, incompatible (veure
cronologia).

El projecte CORPINNAT no tan sols
és una garantia d’origen, sinó que
representa també una aposta per
defensar la singularitat del territori
i les varietats dintre de l’oferta internacional de vins escumosos. Tanmateix, CORPINNAT pretén potenciar
l’excel·lència dels vins escumosos
elaborats al cor del Penedès amb
un dels reglaments d’elaboració
més exigents del món, que certifica
els màxims estàndards de qualitat.
CORPINNAT té com a missió impulsar i dinamitzar tot el sector en termes de prestigi i posicionament, un
objectiu perfectament compatible
amb el Cava. No obstant això, des del
Consell Regulador de la DO Cava no
s’ha entès d’aquesta manera.
Per aquest motiu, i davant la impossibilitat de trobar, en el context actual, una solució que permeti aquesta
convivència, i sense tancar cap porta al futur, CORPINNAT enceta una
nova etapa amb el compromís de
continuar treballant pel bé del conjunt del sector, a favor de la pagesia
com a motor de canvi i transformació i amb l’objectiu de posicionar els
grans vins escumosos que s’elaboren al cor del Penedès entre els millors del món. Tanmateix, i davant la
nova situació no prevista fora de la
DO Cava, CORPINNAT obre un període de reflexió per encarar aquesta
nova etapa.
Dintre dels requisits de més exigència de CORPINNAT destaquen l’obligatorietat de treballar amb raïm
100% ecològic i collit a mà, criances
mínimes de 18 mesos, la incorporació del viticultor en la cadena de valor
i la garantia que el 100% del procés
de vinificació es fa a la propietat.
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V I ATG E R E C O M A N AT

Islàndia, gel, foc i mar
Quan parlem d’Islàndia, resulta difícil fugir dels tòpics a
l’hora de titular aquest viatge. La naturalesa es presenta
de forma superlativa en aquest petit país.
Situada en la convergència de les plaques tectòniques
d’Amèrica i Europa, i amb un clima amable malgrat la
seva latitud, Islàndia és una terra jove en què fa més
d’un mil·lenni víkings provinents d’Escandinàvia van trobar una llar. Des de llavors han conformat una de les
societats participatives més longeva de la història de les
civilitzacions.

Ens hem d’animar a explorar aquesta terra de paisatges
sorprenents i vius, tant a la costa com a l’interior, com
també per alguna de les seves illes.
Islàndia és una terra jove, activa, gèlida i plena de contrastos. Islàndia ens presenta espectaculars fenòmens i
paisatges de la naturalesa que a la vegada combinen aspectes històrics i culturals d’una de les societats que millor ha sabut registrar la seva història enormes glaceres
i salts d’aigua, desert de cendra, cràters, aus àrtiques,
llops de mar, cetacis, etc., en un territori on regna el so
del vent, el foc, la terra i el mar...
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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
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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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GUIA GASTRONÒMICA

Can Mià
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.

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

Restaurant
Aiguaviva
El menú de migdia, a 12 euros, és una varietat
de plats a la carta, d’entre els quals cal recomanar els cargols, que són excel·lents, i els
calamars a la romana. El bacallà és una de les
especialitats així com els arrossos.
De dimarts a divendres menú migdia a 12 euros
i carta. Caps de setmana i festius carta. Tenim
terrassa exterior coberta per poder menjar i per
fumadors.
Crta. Girona a Santa Coloma de Farners, s/n | AIGUAVIVA (Girona)
T. 972 394 221 | barrestaurantaiguaviva@gmail.com | Dilluns tancat

Pots trobar la revista
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GUIA GASTRONÒMICA

Kroker’s

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?

Crta. Sant Gregori, 14 | 17004 GI RONA - C inemes O C IN E 3D
T. 972 22 51 30 | krokersgirona@gmail.com | www.krokersgirona.com

Siloc

Situat al peu dels Àngels, és una masia del segle xvii amb uns jardins excepcionals i un mirador sobre la ciutat de Girona. Menú diari a 16,50
euros i un altre, a 24,00 euros, IVA inclòs. Els
caps de setmana, menú a 26,50 euros 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.

Crta. dels Àngels, km 0,2 | LA CR EUETA (Girona)
T. 972 468 481 | info@restaurantsiloc.com | www.restaurantsiloc.com

Noray

Hotel Port Salins
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.

Av. Fages de Climent, 10-15 | E M P UR IABR AVA (Girona)
T. 902 454 700 - 972 456 047 | info@hotelportsalins.com | www.hotelportsalins.com
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