
Notícies

7 Gastronomia i Turisme

E
l Patronat Municipal de Turisme de 

Tarragona engegarà ben aviat el procés 

de transformació en un ens mixt, públic i 

privat, que sens dubte ajudarà a impulsar 

la promoció de Tarragona en tots els àmbits. Un 

projecte encoratjador en el qual caldrà comptar 

amb la participació i implicació de totes les 

entitats de la ciutat. Aquest nou repte va ser 

presentat pel President del Patronat, Sergi de 

los Ríos, i pel President de la Cambra, Carles 

Abelló, a tots els professionals de la ciutat el 

passat dia 3 de desembre, a la Cambra de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tarrago-
na, en el decurs del seminari denominat «Els 

nous models de gestió turística i el projecte per 

a la ciutat de Tarragona». L’objectiu d’aquest 

seminari era donar a conèixer les noves ten-

dències en la gestió turística local, tot fent 

esment dels models més exitosos, així com la 

presentació del desenvolupament del projecte 

de transformació del Patronat. 

La ruta modernista veu la llum
Les visites guiades que ofereix el Patronat 

Municipal de Turisme de Tarragona han 

inclòs una nova ruta per al visitant: la Ruta 

Modernista, un itinerari que ha coincidit amb 

la publicació de la nova guia promocional que 

recull les magnífiques mostres que ha deixat 

a la ciutat el període modernista. Tant la guia 

com la visita ofereixen una visió àmplia del 

conjunt d’edificis i obres d’aquest període de la 

història. Entre els artistes de l’època es destaca 

Jujol, Domènec i Muntaner i Gaudí

en representació de la resta de ciutats membres 

(5-16 d’octubre); Comissió a Salamanca (27 

i 28 d’octubre); Workshop a Barcelona (5 

de novembre) i Assemblea  general de les 13 

ciutats distingides per la UNESCO, celebrada 

a Tarragona (7 de novembre). També, com a 

membre dels grups de treball de la European 

Cities Marketing, s’ha assistit a l’Autumn Me-

eting (5-8 de novembre). Durant aquest mes, i 

en l’àmbit nacional, s’ha assistit a la I Jornada 

Tècnica de Club Cultura de Turisme Catalunya 

i en l’àmbit internacional, la ciutat de Tarragona 

ha estat present en la World Travel Market, una 

de les fires internacionals dirigides al sector 

turístic professional més consolidades.

Nou model de gestió turística per al patronat

Workshops i promocions
Durant la tardor, el Patronat Municipal de Tu-

risme de Tarragona ha continuat desenvolupant 

les activitats promocionals directes adreçades a 

professionals del sector. A finals de setembre es 

va assistir al Workshop de la Fira Internacional 

de Turisme Cultural de Màlaga i a finals d’oc-

tubre es van atendre els directors dels Centres 

de Promoció Turística que Turisme Catalunya 

té arreu. Com a ciutat membre del Grupo de 

Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España, i en el marc de la comissió tècnica de 

turisme, han estat moltes les accions en què 

s’ha participat: Workshop a Torí, Itàlia (1-3 

d’octubre); Jornades a Austràlia i sud-est asiàtic 
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Vil·la Alexander, el darrer crit gastronòmic a Salou

S
ituat enfront del mar, en el mateix cor de 

Salou, el Restaurant Vil·la Alexander, 

obert fa pocs mesos, és un espai únic, 

on es combinen a la perfecció el moder-

nisme català de principis del segle XX amb el 

disseny més avantguardista i modern. 

La seva oferta gastronòmica es basa en una 

cuina mediterrània i lògica, amb tocs d’autor, 

on la tècnica i la qualitat del producte són la 

millor fusió.

Al capdavant de la cuina trobem un dels més 

prestigiosos cuiners tarragonins, el xef Carlos 
Barneda, nascut a l’Espluga de Francolí; va 

cursar estudis a l’Escola d’Hostaleria i Turis-

me de Cambrils i va complementar la seva 

formació a l’Escola d’Hotelatge i Restauració 

de Barcelona. Posteriorment va passar per les 

cuines de l’Hostal del Senglar, Els Templiers 

(França), La Gran Tortue (França), Neichel, 

El Bulli, Can Bosch, Pastisseria Rovira i Hotel 

Ciutat de Tarragona, entre d’altres. 

Va ser escollit “Xef de l’Any” per la 

pres tigiosa Guia Gourmand l’any 2003 i 

finalista en el concurs “Cuiner de l’Any” en 

representació de Tarragona i en el Jeunes 

Restaurateurs d’Europe.

Entre les seves especialitats podem desta-

car el perfecte de foie i poma amb reducció de 

Pedro Ximénez i aire de sidra, 15,00; medallons 

d’escamarlans i pernil ibèric amb oli d’espígol 

texturizat, 30,00; fideuà de ceps, 13,00; esturió 

tractat com un micuit en emulsió d’oli-taronja, 

20,00; bacallà a la mel amb romesco de fes-

tucs versió 2008, 19,00; llamàntol del país a 

l’americana, 40,00; cabrit a baixa temperatura 

amb gelea de pera 65º, 29,00; tronc de turbot 

a la donostiarra amb patata violet, 21,00; i a 

l’hora de les postres, crep de mango i menta 

amb xocolata calenta, 9,00; granité d’herbes 

provençals i gelée de fruits vermells, 8,00; i 

sorbet de daykiri i gingebre, 9,00.

El restaurant ofereix, de dilluns a divendres, 

i només al migdia, un menú al preu de 23,00 

euros. En la seva carta també es presenta un 

menú degustació per 65,00 euros.

Té un celler important amb unes 250 re-

ferències de vins i caves, a cura del sumiller 

Diego Navarro. El vi de la casa és el Vinya 

Monty Criança, 12,50, i el Raïmat Chardonnay 

Vinya 27, 12,50.

Propietat d’Hilario Benítez, el restaurant 

ocupa una de les vil·les (Enriqueta) més 

conegudes i boniques del passeig Jaume I, i 

disposa, a més d’una magnífica terrassa, de 

diversos menjadors a diferents nivells i fins i 

tot de sales per a banquets. 

A destacar la taula per a quatre comensals 

en la torre més alta de l’edifici. En total, la 

capacitat és per a 300 comensals. Dirigeix els 

menjadors Manuel Tiscar.

Passeig Jaume I, 3. 43005 Salou. 
Tel.: 977 35 36 83. Horari, de 13 a 
16 i de 20 a 00 hores. No tanca mai. 
Targes de crèdit: 4B, Diners, Master 
Card, 6000 i Visa. Té aire condici-
onat, aparcament, aparcacotxes, 
terrassa i 7 menjadors privats per 
a 4 fins a 110 comensals. Correu 
electrònic: info@villaalexander.es. 
Web: www.villaalexander.es.
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100 
anys de Colmado Quílez. De 1908 a 2008. 100 

anys des que la família Vilaseca, contemporà-

niament a la inauguració del Palau de la Música 

Catalana, al primer vol públic dels germans 

Wright i al naixement de Mercè Rodoreda, obrís en l’emblemàtica 

cantonada de Rambla Catalunya i Aragó la seva fleca, que després 

va ser confiteria. I, en els anys quaranta del segle passat, passés a les 

mans de Julián Quílez, que el va convertir en el Colmado Quílez. El 

mite, el 1974, va passar a la família Lafuente, que ja el va propulsar 

com a establiment gastronòmic de referència. Des de llavors, Colmado 
Quílez ha estat part essencial de la història culinària barcelonina i 

també de l’imaginari col·lectiu ciutadà.

El passat 23 de setembre es va celebrar el 100 aniversari, 100 anys 

d’història i gastronomia a la Barcelona del segle XXI. La Rambla Ca-

talunya i i el carrer Aragó estaven ocupats per parades i chiringuitos 

que anaven des de la cantonada tradicional d’ubicació fins al nou local 

situat al número 241 del carrer Aragó. Els millors xefs de Barcelona 

presentaren en directe els seus plats: Carles Abellán, Ramon Freixa, 

Carles Gaig, Mey Hofmann, Nandu Jubany, Joan Martínez, Xavier 
Mor, Xavier Pellicer, Marc Roca, Emili Sabadell i Jordi Vilà.

I tots els productes que Colmado Quílez ha sabut seleccionar entre 

els millors: pernil ibèric, foie gras, caviar, conserves... Al costat dels 

fruits dels millors cellers i caves del país.

Periodistes, restauradors, cuiners, polítics, personalitats de l’hote-

leria, ciutadans i visitants en general van tenir l’oportunitat de gaudir 

de cadascuna de les paradetes i chiringuitos.

Barcelona, per un dia, 100 anys després, va viure la seva pròpia 

història de l’excel·lència gastronòmica de Colmado Quílez. 
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Barcelona es bolca en el 100 aniversari de 
Colmado Quílez

E
l Rafa, el jove que suministra bolets al restaurant La Grava, 

va trobar una singular família de ceps molt nombrosa, amb un 

total de 35 unitats. Certament molt curiós. A la foto veiem el 

xef de la Grava, Gerson Ribal, amb en Rafa, que és tot un 

expert en bolets. 

Singular família de 
ceps de 35 unitats

A
mb l’objectiu de promoure els vols que darrerament són 

operatius a l’Aeroport de Reus, la companyia aèria Blue Air 

ha organitzat un viatge a la Costa Daurada adreçat a agents 

de viatge romanesos. 

Representants de nou agents de viatge romanesos han visitat la 

Costa Daurada de la mà de Blue Air, la companyia que, des del pas-

sat mes d’octubre, ofereix vols que uneixen l’Aeroport de Reus amb 

Bucarest. Per a l’organització d’aquest viatge s’ha comptat amb la 

col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, 

així com dels patronats i oficines de Turisme de Tarragona, Cambrils, 

Salou, Vila-seca-la Pineda Platja, Reus i PortAventura.

Durant la seva estada, els agents han realitzat una ruta per la 

Tarragona romana, pels municipis de Cambrils, Salou i Vila-seca-

la Pineda Platja, així com al Gaudí Centre de Reus. En el decurs 

del viatge s’han allotjat a l’Hotel Caribe de PortAventura, parc 

que també han visitat.

Agents de viatge 
romanesos visiten la 
Costa Daurada

Gerson R Ribibibibibalalalalalalalal i i i i i Rafafafafafafafaaa
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Cambrils amb el Fòrum del Mar, 
capital gastronòmica de la Costa Daurada

A
mb el primer Fòrum del Mar, Cam-
brils ha estat la capital gastronòmica 

de la Costa Daurada i les Terres 
de l’Ebre. Durant els tres dies que 

va durar el congrés (del 26 al 28 d’octubre), 

5.500 persones van visitar el recinte, el Mercat 

del Mar, i assistiren a la trentena de ponènci-

es i tastos, a banda d’assistir a les activitats 

organitzades al Parc del Pescador. Promotors 

i organitzadors han valorat positivament 

l’experiència.

El Fòrum del Mar, jornades de gastronomia 

mediterrània, va obrir les portes el diu menge 26 

al matí amb un programa pensat per als amants 

de la bona cuina i els bons vins. Els visitants que 

es van acostar a l’espai “La Cuina” van poder 

gaudir de classes magistrals, de l’espectacle 

de la cuina en directe a càrrec de ponents de 

reconegut prestigi. Cambrils Gastronomia, a 

càrrec de Joan Pedrell i Miquel Àngel Gómez, 

va obrir l’esdeveniment; una sessió sobre la 

cuina dels peixos acabats de sortir del mar i els 

millors productes de l’horta.

Els productes de Cambrils i de les terres 

de Tarragona també van ser protagonistes a les 

sessions que es van dur a terme a l’Aula del 

Gust, com l’oli, la pastisseria i els vins dolços 

o les ostres del Delta de l’Ebre.

El diumenge, el món de la cuina també va 

arribar als més petits amb “El restaurant dels 

sentits”, un taller en què un centenar de nens i 

nenes van poder descobrir olors, gustos, tacte... 

d’aliments i plats elaborats per ells mateixos. 

Al mateix migdia, més de 500 persones van 

tenir l’oportunitat d’assaborir els fideus rossos 

elaborats pels pescadors de la Confraria de 

Pescadors de Cambrils.

Dilluns i dimarts, el Fòrum del Mar va 

estar dedicat al públic professional. El dilluns, 

Joan Bosch i Xavier Ferraté van mostrar als 

assistents les innovacions de la cuina més prò-

pia de Cambrils, mentre que Vicente Patiño va 

centrar la seva ponència en els salassons i Benet 
Vicens va presentar les creacions de la cuina 

elaborada amb productes locals mallorquins. 

A la tarda, Xosé Cannas va donar a conèixer 

la cuina actual de Galícia i Paco Pérez va 

centrar la seva intervenció en la cuina feta amb 

els productes més singulars del mar.

El dimarts, el cuiner de La Reserve de Niça, 

Sebastian Mahuet, va preparar una cuina ins-

pirada en els grans productes de la Provença i 

la Costa Blava, seguit per Jean Luc Figueras, 

que practica una cuina d’avantguarda.

La tonyina va ser el producte estrella de 

la sessió de Luigi Pomata, un ingredient 

que també va servir de base a la ponència 

de Ricardo Sanz, màxim representant de la 

cuina nipona i de fusió, especialitzat en la 

ma ni pulació del peix cru.

Els tastos guiats de productes singulars del 

mar i de la terra, acompanyats dels millors vins 

i caves, han estat una altra de les propostes per 

als professionals. Especialistes en embotits de 

tonyina, ostres, vins, formatges, anxoves... 

han permès fer-los descobrir i redescobrir al 

públic assistent.

Qüestions d’interès per al sector com la 

relació entre cuina i salut o la pesca responsable 

s’han posat a debat en els diàlegs que s’han fet 

a l’Observatori Gastronòmic de la Mediterrània 

de la mà d’experts, professors i catedràtics de 

la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat 

Autònoma i la Universitat de Barcelona. Fe-

licitats als organitzadors, Jaume von Arend 

i Pep Palau, a la regidora de Turisme, Ana 
López, i a l’Escola d’Hoteleria de Cambrils, 

per la seva col·laboració. Tot molt bé.

Pep Palau prprpresenta Joan Bosch

Joan Bosch explica el seu platJoan Bosch e e e explica e e e el seu plat

Elaboració de Joan BoschElElElabororacació de JoJoanan B Bososchch
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Hotel Palas
P I N E D A

BODAS, COMUNIONES, CONVENCIONES Y REUNIONES DE EMPRESA

Restaurante Palas
MENÚS Y  CARTA

RESERVAS AL TEL.: 977 37 08 08
Muntanyals, 5 La Pineda 


