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Guía Gourmand Catalunya, Andorra
y Otros Lugares de Interés 2007

Los mejores restaurantes y hoteles

Cómprela en librerías o solicítela al
Tel: 977 24 34 48 o a guiagourmand@yahoo.es

Web: www.guiagourmand.com

Siempre atenta a la evolución del mercado
de la alta gastronomía del siglo XXI, Imperia
Foie Gras anhela dar respuesta a la deman-
da del nuevo consimudo que busca produc-
tos de consumo inmediato, que no requie-
ren grandes dotes culinarias ni mucho tiem-
po en la cocina. Y así lanza ahora al merca-
do los muslos de pato en confit unitario en
un cómodo expositor con capacidad para 12
unidades.
Esta nueva semiconserva, con una caduci-
dad de 3 meses, se encuentra disponible en
las tiendas gourmet de toda España y en el
Club de Gourmets de El Corte Inglés. Y
están listas para degustar... en tan sólo un
minuto, presentando una textura delicada y
una carnosidad tan elevado que se desme-
nuza sutilmente al paladar.

Muslo de pato en confit Imperia

Les marques turístiques Costa Daurada i Terres de l’Ebre, que gestiona el Patronat de
Turisme de la Diputació de Tarragona, van presentar les principals novetats de la
temporada al Saló Internacional del Turisme (Sitc). El Patronat va disposar al certamen
d’un lloc amb uns 260 metres quadrats de superfície a on es van aplegar 27 institucions i
agents de promoció turística del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. La presentació
de la nova imatge gràfica del Priorat va ser una de les activitats destacades. La consellera
de Turisme del Consell Comarcal del Priorat, Roser Vives, va ressaltar que una de les
principals accions va ser la creació d’un nou disseny de la marca turística del Priorat.

I també està a la Fita TCV de València
El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona també ha participat a la fira TCV –

Fira Internacional de Turisme de València, ocupant un espai dins l’estand de Catalunya -
entre el 30 de març i l’1 d’abril. Tant Costa Daurada com Terres de l’Ebre van participar
sota la modalitat còrner.
La tercera edició de la fira TCV – Fira Internacional de Turisme de València - va tenir entre
els seus expositors a la Costa Daurada i les Terres de l’Ebre, una oferta presentada pel
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona i els Patronats i Oficines Municipals de
Turisme adherides al còrner nacional.
Aquest  ha estat el segon any en el que la marca Terres de l’Ebre participa a la fira, i el
primer any que hi participa la Costa Daurada, que degut a l’augment de visitants valencians
a la demarcació durant els últims anys, ha considerat d’interès assistir a la mateixa.
Segons l’estudi del perfil de la demanda realitzat per l’Observatori de la Fundació
d’Estudis Turístics l’estiu del 2006, el 3.4% de turistes que es reben a Terres de l’Ebre
provenen de la Comunitat Valenciana, el 3r mercat en importància.
Les fires nacionals celebrades recentment han acostat la Costa Daurada a Pamplona – fira
Navartur  i a  San Sebastià -participant a la fira Sevatur-  i les Terres de l’Ebre a les
esmentades fires a més de la FIO Extremadura -a Villareal de San Carlos, Cáceres- aquesta
última fira estava especialitzada en turisme de ornitologia.

La Diputació de Tarragona al Sitc

               “3055 JEAN LEON”

A finales del pasado mes de abril tuvo lugar el
pre-estreno de la película documental “3055
Jean Leon” en la Academia de las Artes y  las
Ciencias Cinematográficas de España. El
evento, al que asistieron más de 150 personas,
sirvió para dar cita  a una gran cantidad de
personajes del panorama cinematográfico y
televisivo nacional, así como diseñadores y
miembros de la aristo-cracia española. Entre
las caras conocidas se encontraban Fernando
León, Vicente Molina Foix, Enrique Alcibes,
Eva Pallarés, Bea Segura, Marta Nieto, De
Luxe, Berta Dehesa,  Imma Isla y Beatriz de
Borbón. Todos ellos asistieron también a la
cena cóctel posterior con la que la  Bodega
Jean Leon quiso homenajear al mundo del
cine y que tuvo lugar en el céntrico palacete
Hotel Orfila del barrio de Salamanca.  Entre
los platos que degustaron los invitados, hubo
dos recetas recuperadas del restaurante de
Jean Leon (La Scala) en Beverly Hills.

Periodistes estatals la Costa Daurada
Un equip de la revista Viajeros va visitar entre el 7 i el 10 de passat mes de maig les platges
de la Costa Daurada, per tal d’elaborar un reportatge que es publicarà al número de juny-
juliol. Per altra banda, el periodista encarregat d’elaborar les guies Les Rutes del Vi, va
visitar entre el 6 i el 12 de maig la Costa Daurada amb l’objectiu de preparar el volum
dedicat a la D.O. Montsant, amb visita a alguns cellers també de la D.O.Q. Priorat, a més
de les Mines de Bellmunt del Priorat i fent la ruta dels rellotges de sol de Porrera i assistint,
finalment, a la Fira del Vi de Falset. El programa d’aquestes visites va estar elaborat des
del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de diversos
patronats municipals de turisme i altres entitats de la Costa Daurada.
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 Amesa desde siempre dando soporte al empresario, también colabora y asesora a la
"Associació de Gurmets de Tarragona" y a la revista "Gastronomía y Turismo".

• Informes Comerciales para Empresas.
• Cobro de Morosos
• Asesoría Crédito Riesgo -Reclamaciones Saldos
• Impagados -Deudas Comerciales.
• Departamento Jurídico.
• Consultas y Asesoramiento Jurídico

• Demandas
• Querellas
• Desahucios
• Alcoholemias
• Juicios rápidos
• Separaciones

27 Años al Servicio de las Empresas de Tarragona y a Nivel Nacional.

AMESA TARRAGONA, SL Rambla Nova, 125, 1º, 3ª  43001 TARRAGONA.
Teléfonos. 977 24 16 01. fax: 977 21 33 30

E-mail: amesa@amesatarragona.com - Página Web: www.amesatarragona.com
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El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona es promociona

Notícies

EN EL  MERCAT ALEMANY

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
ha assistit als workshops que es van celebrar a
Alemanya, del 23 al 26 d’abril. El Patronat va
participar en un roadshow a través del Club
Cultura de Catalunya Turisme del qual n’és
membre, per tal de promocionar Tarragona a 3
ciutats alemanyes: Frankfurt, Colònia i Berlín.
Tenint en compte que el mercat alemany és un
dels més importants que rep la ciutat, ocupant el
tercer lloc en el rànquing de països europeus,
l’assistència a aquests workshops és quasi
obligada. Una oportunitat excel·lent per fer difusió
de Tarragona en aquest mercat com a ciutat
Patrimoni Mundial amb tota una infrastructura
turística i de serveis de qualitat al seu abast.

TAMBÉ A PRAGA I VIENA

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
també ha  assistit als workshops celebrats a Praga
i Viena, del 23 al 26 d’abril. El Patronat com a
membre de l’Associació de Ciutats Patrimoni de
la Humanitat ha participat en una acció
promocional a aquestes dues capitals europees.
Aquesta acció es configura com un marc potencial
molt important per a la difusió de Tarragona,
gràcies a la participació conjunta amb les altres
13 ciutats espanyoles declarades Patrimoni
Mundial. L’assistència a aquests workshops
constitueix un foro ideal per potenciar i consolidar
l’oferta de la ciutat en la seva vessant monumental.
L' objectiu és comercialitzar el producte turístic
cultural de la ciutat i vendre els seus actius
directament als professionals del sector turístic.
En els workshops s'han realitzat trobades amb
agenda contractada entre l’oferta turística cultural
tarragonina i els compradors, touroperadors
internacionals especialitzats en turisme cultural.

PASSEJA’T PER 2.000 ANYS D’HISTÒRIA

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
ha engegat l’activitat “Passeja’t per  2.000 anys
d’història”  la pasada  Setmana Santa, temporada
de gran afluència turística.
El Patronat  va convidar a visitants i tarragonins
a conèixer la ciutat i gaudir del seu patrimoni més
emblemàtic en companyia d’un guia turístic
oficial. Com a novetat respecte a les visites
organitzades per la Tarragona romana, el
proppassat estiu,  es va  incorporar la ruta
medieval. Per primera vegada també “Passeja’t
per 2.000 anys d’història” es programarà durant
tot l’any, des de Setmana Santa fins al 8 de
desembre: els dissabtes de primavera i tardor, i

tots els dies de la setmana excepte el diumenge a
la temporada d’estiu.
Dues són les rutes (2 hores) per experimentar: La
Ruta Romana, amb el recorregut: Maqueta
romana, Muralles (exterior), Pretori, Circ i
Amfiteatre (exterior). I  la Ruta Medieval passant
per la Maqueta medieval (pretori), Antic mercat
medieval, façana Catedral, Casa del degà
(exterior: inscripcions hebraiques) i Catedral
(interior i claustre).  Son visites dirigides a indi-
viduals, no grups (màxim: 35 persones) i el preu
es de 3,50 euros (gratis: menors de 16 anys). Qui
adquireix la Tarragona Card es beneficia
d’aquesta promoció de manera gratuïta.
Reserves i punt de trobada: oficina de turisme del
Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, c.
Major, 39, tel. 977 250 795.

PRESS TRIP PER ALS MITJANS DE
COMUNICACIO DE L'ARAGÓ

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
ha convidat a periodistes de l‘Aragó a descobrir
la ciutat en un viatge de familiarització. Amb la
finalitat d‘incidir en un dels principals i propers
mercats turístics com l‘aragonès, el Patronat  ha
organitzat un viatge de familiarització, press
trip, per tal d‘apropar els actius de la ciutat als
mitjans de comunicació: premsa escrita, ràdios i
televisions de la comunitat veïna per a la seva
posterior promoció i comercialització.
El Patronat s'ha marcat com a repte captar nous
visitants de l‘Aragó aprofitant la posada en marxa
de l‘estació del Tren d'Alta Velocitat al Camp de
Tarragona, ja que Saragossa ara està a menys d‘1
h. 30 m. de distància.

SALÓ INTERNACIONAL DE TURISME
DE CATALUNYA

El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona
ha assistit al XVI Saló  Internacional de Turisme
de Catalunya (SITC) que es va celebrar a
Barcelona del 19 al 22 d‘abril.
L‘amplia oferta turística de Tarragona es va
mostrar, un any més, al SITC, el certamen turístic
que es configura com un dels marcs més
importants per a la difusió dels atractius de la
ciutat dins del territori espanyol. De fet és una
cita quasi obligada quan moltes persones que
visiten la fira tenen com a objectiu buscar des-
tinacions pels seus desplaçaments, tant de va-
cances com de caps de setmana.
Com ja és habitual en els darrers anys, en aquesta
fira el Patronat Municipal de Turisme de
Tarragona participa amb un estand propi de 36
m2 atès per personal propi.
Aquest espai, el mateix que es va presentar a la
darrera edició de FITUR a Madrid el proppassat
mes de gener però adaptant-lo per tal de millorar
i gaudir d‘una situació amb les quatre cares vistes
d'illa, va mostrar als visitants una ciutat amb
2.000 anys d‘història alhora actual i viva, a través
d‘un disseny original i atractiu que combina la
modernitat del metacrilat amb les columnes
romanes que evoquen el passat gloriós de la
Tarraco romana.
Sobre un paviment que representa un mosaic de
l' època romana, s‘alcen murals amb imatges de
la ciutat que atenen a la distinció de Tarragona
com Patrimoni Mundial i amb especial rellevància
a l‘arribada de l‘alta velocitat.
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Noticias

Hotel Nou, a la Selva del Camp
Abierto por primera vez el pasado día 1 de
diciembre de 2006, este hotel  de tres estre-
llas, fue inaugurado el pasado día 16 de
febrero, en la Selva del Camp. Ocupa una
nueva edificación, situada en una zona lin-
dante al pueblo, con vistas a las montañas
de Prades y la sierra del Montsant, muy
tranquila y acogedora, al lado de la rotonda
en la que se inicia la carretera a Vilaplana.
Tiene en total 50 habitaciones dobles, 8
individuales y 4 suites, todas ellas con aire
acondicionado, teléfono directo, televisión
con parabólica para recepción de satélite,
conexión a Internet y WIFI, secador de pelo
y cerradura electrónica. El precio de la
habitación doble oscila entre los 31 y los 36
euros, según temporada.
Dispone igualmente de parking propio sub-
terráneo y también al aire libre, jardín,
piscina, amplios salones para convencio-
nes y banquetes, y restaurante de cocina
tradicional, mediterránea.

El hotel está orientado tanto para todo tipo
de viajeros, personas de negocios, empre-
sarios y también turistas. Por su ubicación
resulta adecuado para los visitantes de la
ruta del Cister, el Montsant y la comarca del
Baix Camp. Lo dirige Jordi Just.

HOTEL NOU.- Camí dels Molins, 10.
43470 La Selva del camp. Teléfono: 977
84 57 06. Fax: 977 84 46 31. No cierra.
Tarjetas de crédito: Master Card, 6000
y Visa. E-mail: reservas@hotelnou.com
web: www.hotelnou.com
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126 años de Chocolates Valor, en Villajoyosa
En 1881 nació Chocolates Valor, una empresa de carácter familiar
y de capital 100% español, pionera en la elaboración del chocolate
puro en nuestro país. En sus 126 años de historia ha estado
endulzando, con su variedad de chocolates, millones de momentos
especiales y acompañado a varias generaciones de españoles.
Desde que Valeriado López, con una fabricación totalmente
artesanal y utilizando materias primas básicas como el cacao y el
azúcar, fundara Chocolates Valor y elaborara la primera onza en
un pequeño caserío de Villajoyosa, cerca de Alicante, ha evolucio-
nado mucho, pero conserva ese sabor artesanal de antaño, que sigue
en las casas y en los 27 establecimientos "chocolaterías" que la
firma tiene por toda España.
Chocolates Valor celebró su 125 aniversario, hace un año, con
unas señas de identidad muy marcadas: empresa española, familiar
y líder, con el máximo nivel de calidad en todos sus productos y en
procesos de fabricación, con una facturación que ronda los 70
millones de euros anuales. Inauguró la nueva planta de Bombones
de Autor, artesanales que siguen impregnados del placer del cho-
colate y recuperan la tradición de los orígenes.Y recibieron la visita
de SS.AA.RR los Príncipes de Asturias, que recorrieron las
instalaciones de la fábrica, incluido el Museo del Chocolate, donde
descubrieron una placa conmemorativa de su visita y la Galería de
Arte en Chocolate, en la que hay 7 piezas moldeadas en dicho
producto.
Chocolates Valor, que goza de numerosas distinciones a lo largo
de tantos años, exporta a 30 países, principalmente EE.UU, Reino
Unido y Japón y se reafirma como líder en el sector de los
chocolates de alta gama, entendida como un placer y una auténtica
tentación. Actualmente el gerente es Pedro López.
Chocolates Valor. Pianista Gonzalo Soriano, 13. 03570
Vilajoyosa. Tel. 965 890 950. www.valor.es  chovalor@valor.es

Noticias
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L’obra del pintor valencià Antonio Muñoz Degraín, mestre del paisatgisme espanyol del
segle XIX, serveix d’ornament per a la nova imatge de les ampolles d’aigua mineral natural
carbònica Malavella. A partir del mes de maig, tots els envasos de l’aigua “original” del
Grup Vichy Catalán incorporen un nou etiquetatge artístic impregnat dels vius colors que
caracteritzen gran part de l’obra d’aquest artista valencià.
Es tracta d’una sèrie limitada d’etiquetes plenes de vida i color que realcen el disseny
modern i avantguardista de les ampolles de Malavella. Les noves etiquetes reprodueixen
alguns fragments de cinc obres rellevants de Muñoz Degraín: “Riu Pedra”, “Fulles
caigudes de l’arbre”, “Un colomer. Paisatge d’Andalusia”, “Un racó de Venècia” i “El
Liban des del mar”. Les obres escollides, tot i pertànyer a èpoques diferents, desborden
suggestió i transmeten una sensibilitat atmosfèrica única.
Les pintures de Muñoz Degraín, que va ser un dels mestres de Pablo Picasso a Màlaga,
aborden un ampli ventall de temes. La major part se situen entre el romanticisme i
l’impressionisme, com ho demostren algunes de les vistes andaluses i nord-africanes
(també dites de temàtica oriental) que il·lustren les noves etiquetes de l’aigua mineral
Malavella. L’obra d’aquest insigne pintor valencià, que va influir notablement en l’evolució
de la pintura espanyola del segle XIX, es conserva a museus de València i Màlaga –on va morir– i al Museu del Prado de Madrid.
La nova imatge de l’aigua mineral natural carbònica Malavella s’emprarà a tots els envasos de 750 ml i 330 ml de la marca, tant de vidre reutilitzable com
de vidre reciclable. La contraetiqueta de l’ampolla també inclou, a més de la composició analítica del producte i informació d’interès per el consumidor
en diversos idiomes, una fotografia de l’artista i una petita informació biogràfica.
Malavella és una aigua mineral natural carbònica d’origen termal. Mercès a la seva gran qualitat s’ha convertit en una de les aigües preferides dels
consumidors i en un referent per a molts mestres i professionals de la restauració. És un producte natural associat inevitablement a la salut i el benestar
que, a més, sempre ha tingut un accentuat caràcter mediterrani realçat pel disseny agosarat de l’ampolla i per la bellesa del seu etiquetat.
L’obra de Muñoz Degraín contribueix novament a accentuar el caràcter mediterrani de Malavella. Per tercer any consecutiu s’ha escollit l’obra d’un artista
valencià per reforçar aquest atribut del producte. L’any passat les etiquetes de Malavella van acollir l’obra del modernista Ignacio Pinazo, i l’any anterior
la del geni del luminisme Joaquin Sorolla. Amb el nou etiquetat artístic de Malavella, el Grup Vichy Catalán manté el compromís que va iniciar fa uns
anys de projectar la cultura mitjançant els seus productes.
Malavella és una aigua mineral medicinal bicarbonatada sòdica que afavoreix els procesos digestius. Les seves qualitats minerals li confereixen una
personalitat pròpia i original sobre la qual es recolza el posicionament de la marca.

Malavella renova el seu etiquetat
 amb paisatges de Muñoz Degraín

Noticies
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