
4 Gastronomía y Turismo

El Conseller de Turisme inaugura un nou hotel restaurant al Delta, L'Algadir

L’Algadir del Delta és un hotel de tres estrelles, inaugurat a finals del 
passat estiu per la família Capilla-Pepiol. Neix amb l’objectiu d’oferir 
als usuaris un lloc, en ple cor del Delta, on gaudir de la tranquil·litat, la 
qualitat i l’exquisidesa d’aquest territori tan singular de les comarques 
tarragonines i de la seva, també peculiar, gastronomia tradicional.
En aquest sentit, l’establiment, perfectament integrat arquitectò-nica-
ment en les cases del voltant i la naturalesa del parc natural,  disposa 
d’onza habitacions temàtiques del Delta i del Montsià, identificades 
amb noms deltaics, fotos dels seus paisatges i de la seva gent. 
Les habitacions tenen aire condicionat, telèfon directa, televisió via 
satèl·lit, Internet, assecador de cabell i tancament electrònic. El preu 
de l’habitació doble oscil·la, segons temporada entre els 62 i 102 
euros al dia.
L’establiment disposa també de restaurant obert també al públic en 
general, on ofereix una degustació dels productes típics del territori 
del delta de l’Ebre, cuina tradicional i també d’autor. 
El supervisor de cuina és un gran professional, Fernando Boria, que 
tots els bons gastrònoms recordem de quant tenia el seu propi restaurant 
a la sortida de Sant Carles de la Ràpita (Fernandel) i, entre les seves 
especialitats a L’Algadir del Delta cal esmentar les croquetes d’ànec 
amb Jabugo, timbal d’escalivada amb formatge de cabra gratinat, suquet 
de peix de la Ràpita, llagosta de pobre, confit d’ànec amb prunes, arròs 

caldos amb escamarlans rapitencs... i a l’hora de les postres, tiramisú, 
pastís de maduixa, pastis Tatin (amb poma)... El restaurant també 
ofereix un menú diari per 17 euros i un de degustació per 37 euros. 
La carta de vins te unes 30 referències i el vi de la casa és Castelo de 
Pedregosa (Penedès), 6,40 euros.
Els clients poden gaudir de la sala de lectura (amb vistes al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre) especialitzada en literatura, autors, relats de les 
Terres de L’Ebre, etc. Igualment, l’hotel disposa de piscina, solàrium, 
jardí, terrassa, aparcament propi a l’aire lliure i els seus hostes poden 
realitzar diferents activitats com rutes cicloturístiques, tractaments de 
bellesa, circuits spa, visites a espais naturals d’interès, etc.
Dirigeix l’establiment, el fill dels propietaris, Joan Capilla, amb el 
suport de la seva núvia, Cynthia del Pino. En definitiva, un lloc ideal 
per la màxima tranquil·litat, tracte familiar i per gaudir de la bona 
cuina típica del Delta, molt ben elaborada, per un expert professional 
dels fogons.
Direcció.- Ronda dels Pins, 27. 43549 Pobla Nou del Delta. Tel. 655 
13 27 43. No tanca. Diners, Master Card, 6000 i VISA. Horari del 
menjador: de 13,30 a 16,00 i de 21,00 a 23,00. 1 menjador privat 
per fins a 45 comensals. 
E-mail:reserves@hotelalgadirdelta.com  web:www.hotelalgadir-
delta.com
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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".

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

• 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

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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Activitats del Patronat Municipal de Turisme de Tarragona 

PARTICIPA EN LA EUROPEAN CITIES MARKETING 
AUTUMN MEETING
 
El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona és membre de l’ECT 
–European Cities Tourism- des de l’any 1991 i participa de forma activa 
en les activitats que l’esmentada Federació realitza. Per aquest motiu, el 
passat dia 7 de novembre, es va iniciar un programa de reunions de les 
Ciutats Europees basades en eines i informació de Marketing d’aplicació en 
el sector. Aquesta reunió anomenada European Cities Marketing Autumn 
Meeting, va tenir lloc a Praga, del 7 al 10 de novembre de 2007. 
Dins d’aquest programa, cal esmentar la participació tarragonina en la Con-
ferència que es va portà a terme vers la Gestió i Finançament de les Oficines 
de Turisme, així com la participació activa en les reunions dels grups de 
treball del City Card – targeta turística. L’ECT és un mitjà per a conèixer 
la situació del sector turístic en l’àmbit internacional, atès que conforma 
una eina d’informació molt important per a conèixer les oportunitats de les 
ciutats del mercat europeu com a destí cultural i de reunions.
 
DÓNA IMPULS DE  L’ANY JUBILAR A ITÀLIA
 
El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona vol donar un impuls 
a l’any jubilar i ha escollit com a primer mercat, el italià, amb el que 
pretén mantenir un contacte directe amb els professionals del sector. El 
passat  novembre es va reunir amb diferents agencies de viatges 
especialitzades en turisme religiós, per mostrar el potencial que té 
Tarragona i les activitats que s’estan organitzant per l’any vinent en 
motiu de l’Any Jubilar. 
De forma paral·lela amb aquestes reunions, el Patronat es reunirà 
amb els directors del CPT – Centre de Promoció Turística a Milà, 
així com amb l’OET – Oficina Espanyola de Turisme a Milà per no 
només informar de les accions previstes, sinó per establir un primer 
contacte per tal de poder realitzar alguna acció promocional conjunta 
per potenciar l’Any Jubilar l’any vinent.

ESTÀ PRESENT EN EL WORKSHOP DE MILÀ - GRUPO CIU-
DADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA
 
Com a membre del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 
España - GCPHE, el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha 
participat en les accions promocionals que aquesta entitat organitza, una 
de les quals es va portar a terme el passat mes de novembre a Milà. Es 
tracta de la participació en un Workshop dirigit al sector professional 
(turoperadors i agents de viatges) i un sopar amb diferents mitjans i 
professionals del sector turístic que  es configura com un marc potencial 
molt important per a la difusió de Tarragona, gràcies a la participació 
conjunta amb les altres ciutats Patrimoni Mundial.
 
CURS ANY JUBILAR
 
L’INSAF, la Fundació URV, la Universitat Rovira i Virgili, el Patronat 
Municipal de Turisme de Tarragona i l’Ajuntament de Tarragona han 
organitzat un curs, anomenat “ANY JUBILAR DE PAU I FRUC-
TUÓS A TARRAGONA”, que s’ha desenvoluplat al Seminari de 
Tarragona, del 29 de novembre a l’1 de desembre.
 
ESPECIALISTES EN TURISME RELIGIÓS VISITEN TARRA-
GONA
 
El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona ha rebut a finals 
d’octubre la visita d’un grup de touroperadors i agents de viatges 
de Polònia i Alemanya, especialitzats en Turisme Religiós. Aquesta 
és una de les propostes que des del Patronat es fa amb motiu de la 
celebració de l’Any Jubilar 2008 a Tarragona que ha inclòs dins del 
programa l’itinerari i ruta jubilar de Tarragona dissenyada per aquest 
esdeveniment.
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La Diputació commemora el 20è aniversari 
del Patronat de Turisme 

30 anys de "Hotusa"

La Diputació de Tarragona ha celebrat el 20è aniversari del seu Patronat 
de Turisme. La commemoració ha consistit en la inauguració d’una 
exposició que reflecteix la trajectòria i la història del Patronat de Turis-
me. L’acte, que ha tingut lloc al Palau de la institució intercomarcal, va 
estar presidit pel president de la Diputació, Josep Poblet, acompanyat 
pel president del Patronat de Turisme, Joan Aregio, i va contar amb 
la presència dels diferents presidents que el Patronat ha tingut al llarg 
d’aquestes dues dècades. A més, l’esdeveniment va reunir també una 
gran quantitat de persones vinculades al sector turístic, tant de la Costa 
Daurada com de les Terres de l’Ebre, així com una àmplia representació 
de persones vinculades al Patronat, que aglutina el sector públic i privat 
de les comarques tarragonines.
En el transcurs de l’acte, el president de la Diputació de Tarragona, 
Josep Poblet, va agraïr la tasca de totes les persones vinculades a 
l’activitat del Patronat al llarg d’aquests 20 anys tant als representants 
del sector, com els diputats, empleats, etc.
El president de la Diputació va fer una referència especial als ante-
riors presidents de la Diputació,  destacant un aspecte significatiu de 
cadascun d’ells,  Josep Gomis,  Joan Mª Pujals,  Josep Mariné, Josep 
Poblet i Joan Aregio.
Josep Poblet va subratllat que aquest acte vol ser un reconeixement al 
sector, ja que si no hagués estat pel seu esforç i el seu suport, avui no es 
podrien celebrar aquests 20 anys del Patronat de Turisme plens d’èxits. 
Un recorregut, segons va recordat el president de la Diputació, que es 
va iniciar l’any 1987, amb un pressupost de 34 milions de pessetes, “un 
pressupost que actualment s’ha multiplicat per 17, fet que suposa que 
avui en dia parlem d’un xifra de 30,5 milions d’euros”. Per últim, va 
ressaltar que el sector turístic és un dels principals motors econòmics 
de les comarques tarragonines i continuarà sent-ho en el futur si se sap 
sumar l’experiència adquirida, la formació, la innovació i la competiti-
vitat, assolint l’anomenada nova economia dels serveis, va dir.
Per la seva banda, el president del Patronat de Turisme, Joan Aregio, 
va afirmar que “cal fer una mirada al passat per veure com orientar el 
futur. Recordar és important per conèixer la història i per ajudar-nos 

a preparar el futur”. També va destacar que cal repensar l’activitat 
del Patronat, és a dir, detectar nous mercats, accedir a nous segments,  
evolucionar pel que fa a eines i instruments, treballar partint de la 
il·lusió i la innovació, contribuint a construir, dia a dia, un organisme 
més àgil, flexible i amb capacitat de resposta a les necessitats del sector. 
Així mateix, Joan Aregio, va aprofitar per recordar els valors que es 
transmeten des de la Diputació i el Patronat que són: vocació de servei, 
accessibilitat i eficiència. 
L’exposició, mitjançant una posada en escena innovadora, composta 
per 10 plafons explicatius, il·lustra la història del Patronat de Turisme. 
Cada pannell consta de breus explicacions on es descriuen les principals 
activitats i funcions més destacades del Patronat, que van acompanyades 
per fotografies que li donen una càrrega visual molt atractiva. Acom-
panyen també a les imatges algunes cites d’escriptors catalans que ens 
permeten entendre com son percebuts pels ulls d’altres persones. Així 
doncs, a la mostra trobem diverses vitrines amb temàtiques diferents 
com: plans d’actuació, promoció, spots de televisió, etc. En conclusió, 
una gran quantitat de material que acosta, de forma molt atractiva, la 
tasca realitzada per aquest organisme de la Diputació de Tarragona.

Hotusa va celebrar, el passat 18 d'octubre, a Barcelona,  el " IV Foro 
Hotusa" i el seu 30 aniversari. El "Foro" es va iniciar a les 9,30 amb 
l'inauguració , a carrec del president de Hotusa, Amancio López Seijas 
i d'en Jordi William, tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de Barcelona. El 
Director General d'Iberia, el President del Banc de Sabadell, Directors 
de Diaris Barcelonins, etc. van desenvolupar les diferents ponencies i 
taules rodones, concluint el propi President de Hotusa, el Director de 
Turisme de Barcelona, el Secretari de Turisme de la Generalitat y la 
Secretaria General de Turismo.
El 30 aniversari es va celebrar  en el marc del Eurostars Gran  Mari-
naHotel, amb un concert de Ainhoa Arteta i un sopar .

Notícies
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Homenatge a Vichy Catalan en el 125 è aniversari
Alguns dels noms més emblemàtics de la 
cuina catalana actual han participat en l’acte 
d’homenatge que, recentment ha organitzat 
l’Institut Català de la Cuina i els Gremis i Es-
coles d’Hostaleria de Catalunya per homenatjar 
a la firma Vichy Catalán pels seus 125 anys 
d’història i per la seva destacada contribució al 
desenvolupament de la restauració i la cultura 
gastronòmica del nostre país.
L’acte va aplegar a la Sala Oval del Palau 
Nacional de Catalunya a un miler de persones 
relacionades directa o indirectament amb el 
món de la hostaleria i la restauració: més de 
500 professionals del món de la restauració, 
450 alumnes de les escoles d’hostaleria de 
Catalunya, els membres de la Confraria de 
l’Aigua, i diverses personalitats i autoritats.
Al llarg del matí van intervenir diverses estre-
lles dels fogons de més renom de Catalunya. 
Durant la seva intervenció el geni d’El Bulli, 
Ferran Adrià, va destacar que la seva relació 
personal i professional amb Vichy Catalán 
ve de lluny, atès que és “una firma que 
sempre ha ajudat al sector de la cuina i la 
restauració, fins i tot en moments difícils, a 
principis dels anys 90, quan ningú ho feia”. 
Santi Santamaria, del Racó de Can Fabes va 
ressaltar que “l’aigua és essencial per cuinar 
bé, de forma màgica” i va afegir que l’aigua 
Vichy Catalán és magnifica “per cuinar les 
verdures”, imprescindible “en els àpats” i, a 
més, “afavoreix i estimula la digestió”. Per la 
seva part, altre cuiner de renom internacional 
com Joan Roca, del Celler de Can Roca va 
recordar la “gran sensibilitat que sempre 
ha tingut Vichy Catalán envers el sector 
de la restauració”. 
Durant l’acte d’homenatge a Vichy Catalán 
també van agraïr els esforços de la firma per 
promocionar i divulgar la cuina catalana di-
versos representants dels gremis d’hostaleria i 
restauració,  d’entitats participants i de la con-
selleria d’Innovació, Universitats i Empresa.
El president del Grupo Vichy Catalán, Joan 
B. Renart i Cava, ha agraït públicament 
l’homenatge que li han ofert l’Institut Català de 
la Cuina, els Gremis i les Escoles d’Hostaleria 
i ha assenyalat que “Vichy Catalán ha con-
tribuït eficaçment al despertar gastronòmic 
del país i ha impulsat en tots els àmbits la 
cultura de l’aigua”. Renart també ha detallat 
els esforços de la firma envers el sector de la 
cuina i la restauració, i la seva contribució a la 
realització d’estudis científics que demostren 

els beneficis de la ingesta d’aigua mineral en 
l’organisme. Durant el seu parlament també 
indicat que “Vichy Catalán proporciona 
energia vital i qualitat de vida i és, per 
tant, un referent de salut”. Finalment ha 
assegurat que “Vichy Catalán crea riquesa 
i amb la seva acció empresarial és motor 
de l’economia”.
Al llarg dels 125 anys d’història, Vichy Catalán 
sempre ha mantingut una estreta col·laboració 
amb el sector de la restauració. La empresa, 
que comercialitza una de les aigües minerals 
naturals carbòniques de més prestigi i reputa-
ció, edita regularment llibres de gastronomia i 
estimula constantment l’ús de l’aigua mineral 
en la cuina i la rebosteria de qualitat (molts 
cuiners utilitzen l’aigua d’aquesta marca per 
elaborar alguns dels seus millors plats). A més, 
ha instaurat els premis gastronòmics Modest 

Furest i Roca, concebuts per promocionar i 
divulgar la nova cuina catalana i el treball 
d’innovació i creativitat de tots els professio-
nals, i ha estat l’empresa patrocinadora dels 
treballs d’investigació que han donat peu a la 
publicació del Corpus de la Cuina Catalana, 
la bíblia de la cuina tradicional del país, que 
va editar l’any 2006 l’Institut Català de la 
Cuina.

Notícies
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Situat en el bell mig del cor del Priorat (D.O.Q.), al centre de la petita 
població de Torroja, al costat de l’església, l’hotel restaurant Abadia 
del Priorat ens ofereix un lloc ideal pel descans i la tranquil·litat, a 
la vegada que un espai senzill però molt agradable per gaudir d’una 
gastronomia de terra endins i d’una cuina de la comarca. Ocupa una 
antiga abadia de més de 400 anys d’història que havia estat hospederia 
pels convidats del monjos de la Cartoixa de Scala Dei. Més tard va 
ser hospital (durant la guerra civil), biblioteca pública i cafè. L’actual 
funció data del 2005 i conserva les bigues originals, grans finestrals 
amb vistes al poble i a les muntanyes prioratines.
A Torroja del Priorat ens hi acostem per la carretera N 420, que en 
el km. 850 deixarem per agafar la carretera comarcal que va a Porrera 
i després arriba a Torroja. Malgrat les nombroses corbes, el viatge es 
fa molt agradable degut aun bonic paisatge de muntanyes amb vinyes 
enfilades als turons. En arribar al poble, hem de deixar el cotxe a la 
plaça de dalt ja que dins no hi han aparcaments. Certament, Torroja 
és un poble que conserva l’encant d’abans i es fa mirar pel seu encís. 
Baixada molt pronunciada, pujada encara més dura (carrer Major) i 
arribem a l’Abadia del Priorat.
El restaurant consta de diferents privats o zones des de 7 a 20 persones i 
ofereix una cuina típica tradicional d’interior, amb diversos plats típics 

Abadia del Priorat, cuina típica tradicional d'interior 
de la comarca, com la truita amb suc, 9,00; conill rostit amb herbes de 
Torroja, 9,50; cassola de costella de porc amb ceba i olives, 9,00, etc. 
Altres especialitats són la sopa de brossa, 5,00; l’amanida de fabetes 
i gambes, 7,50; fesols del Ganxet amb arengada, 7,50; gigot, 12,00; 
bacallà amb albergínia, 10,50... A l’hora de les postres, les opcions són 
el coc tradicional amb gelat de vainilla; menjar blanc; crema catalana 
casolana, etc.; tots ells a 3,50/4,00.
La cap de cuina és Reyes Ubeda i com a responsable del menjador 
hi ha la Donna Jones. La carta de vins té unes 60 referències, totes 
de la denominació Priorat.
Com a hotel, l’establiment té una categoria de tres estrelles i ofereix 
7 habitacions i 6 suites, amb connexió permanent a Internet en totes 
elles. Compta també amb saló social, sala de conferències amb totes les 
instal·lacions, sala de tast i pub. Hi ha també un botiga en la que es pot 
comprar vi de la comarca, oli i d’altres productes agroalimentaris.
La direcció del restaurant i de l’hotel corre a càrrec d’en Roger Felip, que 
és el propietari del acreditat restaurant de Falset, Mas Trucafort.

Direcció: Carrer Major, 25. 43737 Torroja del Priorat. Telèfon: 977 
054 030. Fax: 977 054 029. Mòbil: 638 03 79 47. No tanca. E-mail: 
hotel@abadiadelpriorat.com Web: www.abadiadelpriorat.com

Notícies
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Esmarris (Dolce Sitges) presenta la carta de tardor
Esmarris, el restaurant gastronòmic de Dolce Sitges, presenta una nova 
carta de tardor carregada de encisadores suggerències als clàssics culi-
naris en un espai elegant i avantguardista.   En aquesta ocasió, Jaume 
Balada, xef de l’ Esmarris, fa sobresortir en la nova proposta el seu 
enginy i savoir-faire per crear una carta que combina els sabors clàssics 
y moderns, respectant l’estacionalitat del producte, i escollint ingredients 
seleccionats de la màxima qualitat pels paladars més exigents. 
La nova proposta del restaurant Esmarris no només no abandona els 
clàssics més representatius de mar i muntanya, tan propis de la rica 
gastronomia catalana, sinó que els reactualitza per poder oferir, tant 
als més joves com als més experimentats, una versió més moderna, 
que conjuga avantguardistes tècniques culinàries amb el sabor més 
autèntic de la saborosa cuina dels nostres avis.  
Entre les recomanacions del xef per aquesta tardor plena de deliciosos 
contrasts entre tradició i innovació trobem, com entrants, el cap i pota 
de vedella amb amanida de germinats i vinagreta tèbia de suc rostit i 
all confitat, ou de corral a baixa temperatura amb mandonguilles de 
bacallà, bledes i rossinyols...  Com a plats del mar, dau de bacallà 
confitat amb mel, espinacs tendres, panses i pinyons; o llamàntol amb 
guisat de castanyes, ceps i botifarra de bolets... De la muntanya, llom 

de conill rostit amb cargols, rovelló de botó i tripa de bacallà; galtes 
de porc ibèric amb una terrina de fetge, carbassa i trompeta negra... I, 
finalment, en el capítol de les postres, plum-cake de plàtan amb cremós 
de xocolata del 70% i plàtan caramel·litzat... 
La Carta de Tardor exemplifica a la perfecció el despertar dels sentits de 
la cuina de l’Esmarris, que fa de cada plat una experiència memorable. 
Per la seva varietat, originalitat, i qualitat, aquest restaurant continua 
sent una visita obligada per a gourmets i amants de la bona cuina. A més 
de la seva completa selecció de plats a la carta adaptats als productes 
de cada estació de l’any, l’Esmarris ofereix un menú degustació, el 
toc distintiu del qual el dóna  el maridatge de pans que es preparen a 
la pròpia cuina del restaurant, així com el de vins.
El restaurant Esmarris, amb una decoració refinada on predomina el 
blau mediterrani sobre la fusta i el vellut, compta amb 12 taules amb 
capacitat per a 40 comensals. El seu nom, Esmarris, prové d’un guisat 
típic de peix blau que els mariners preparaven antigament a bord dels 
vaixells pesquers. 
Direcció: Dolce Sitges.- Avda. Camí de Miralpeix, 12 (Sitges). 
Telèfon de Reserves: 938 109 000. Horari: De dimarts a diumenge 
de 20:30h a 23h
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