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Presentació de la Guia Gourmand 2009

LA GRAVA, DEL MORELL I L’HOTEL 
ANDORRA PARK, DEL PRINCIPAT 
D’ANDORRA, DESIGNATS 
RESTAURANT I HOTEL DE L’ANY 2009

La Guía Elección Gourmand Catalunya y 

Andorra y otros lugares de interés, coneguda 
popularment com la Guia Gourmand, ha 
estat presentada recentment, acaba de sortir al 
carrer i ja es pot trobar a les millors llibreries 
del país. L’acte de presentació va tenir lloc 
al restaurnt La Grava, del Morell, i va estar 
presidit per en Pere Guinovart, alcalde del 
municipi i per en Joan Aregio, president del 
Patronat de Turisme de la Diputació. El pres-
tigiós cuiner gironí, Joan Roca, del Celler 

de Can Roca, va ser el presentador d’aquesta 
divuitena edició, corresponent a l’actual any 
2009, en la qual hi trobem, com sempre, una 
gran informació actualitzada d’una àmplia 
selecció d’establiments (restaurants i hotels), 
acuradament realitzada en base a exigents 
criteris de qualitat, aplicats amb total indepen-

dència. La guia també es pot consultar, íntegra 
i gratuitament, mitjançant Internet, a la web: 
www.guiagourmand.com.

DISTINCIONS DEL 2009
Acabada la presentació es van lliurar les 

distincions que cada any atorga la Gourmand. 
En aquest any 2009 es designa “Restaurant 
de l’Any” —distinció que la Guia Gourmand 
atorga en reconeixement a la seva excel·lent i 
constant tasca al capdavant d’una cuina públi-
ca— a La Grava, del Morell. Noemí i Gerson

Ribal van rebre el diploma de mans d’en Joan

Roca. Per la seva banda, el títol d’“Hotel de 
l’Any” és per a l’Hotel Andorra Park, del 
Principat d’Andorra, un establiment hoteler, 
de cinc estrelles, amb encant, i renovat darrera-
ment, situat a Andorra la Vella. Fèlix Llovell va 
lliurar el diploma a Agnès Margalef, directora 
de relacions públiques i events, i Marc Mora,
xef, en representació de l’hotel.

L’acte va acabar amb un exquisit dinar ofert 
per La Grava a tots els assistents.

EDICIÓ EN CATALÀ I EN CASTELLÀ, 
AMB TAPA DURA (MARRÓ I 
BLAVA)

Com l’any passat, continuem amb la col-
laboració entre els realitzadors de la Guia

Gourmand i Arola Editors, aquesta important 
editorial tarragonina és l’editora de la Guia, 
que des de el 2008 presenta un nou diseny 
de portada, amb tapa dura i té dues edicions: 
una íntegrament en català (color de portada 
marró) i una edició en llengua castellana, de 
color blau.

CONTINGUT
La Guia Gourmand, sota la direcció i rea-

lització dels periodistes tarragonins Fèlix Llovell 

i Ramon Segú, i edició d’Arola Editors, és un 
manejable i útil volum anual que recull en les 
seves pàgines els bons restaurants i hotels de 
Catalunya i Andorra, qualifi cats, amb tota la 
informació actualitzada que dels mateixos es 
pugui precisar. En els últims capítols, titulats 
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“otros lugares de interés”, “Costa Azul-Mónaco” 
i “Vall del Loire-París” s’inclou també una acu-
rada selecció actualitzada de restaurants i hotels 
de la resta d’Espanya i de la Côte d’Azur francesa 
i Mònaco i, a partir de l’edició del 2008, també 
de la Vall del Loire i París. En total, informació 
de més de 650 establiments que interessen al 
“Gourmand” en els seus viatges.

Els restaurants, un any més, s’han puntuat 
després de la visita als mateixos, tenint també 

en consideració les qualifi cacions i puntuacions 
atorgades a les més prestigioses guies existents, 
així com les opinions remeses pels lectors. La 
valoració de l’establiment s’estableix amb el 
següent criteri: cuina, màxim 6 punts. Bode-
ga, decoració, marc, servei i detalls, màxim 
4 punts. La màxima puntuació suma 10 i en 
aquesta 18a edició arriba al 10/10: el restau-
rant El Bulli, de Roses; al 9,75/10: Arzak,
de San Sebastián y Neichel, de Barcelona; al 

9,5/10: Akelarre, Can Fabes, El Celler de 

Can Roca, Martín Berasategui, Santceloni,

Sergi Arola Gastro i Via Veneto; al 9,25/10: 
El Racó d’en Freixa i Zuberoa.

A les comarques tarragonines, els millors 

restaurants, segons la Gourmand 2009, són: 
Can Bosch, Joan Gatell, La Gigantea, Gi-

orgio, La Grava, Les Bruixes de Burriac, 

Morros i Les Moles. La Guia Gourmand 

2009 té un preu de 20 euros.
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Publicacions

Novetats literàries que recomanem
MICHELIN 2009
Michelin 2009 ja està entre nosaltres, amb els 
seus més de 3.200 hotels, des del més luxós 
al més familiar, incloent 316 establiments de 
turisme rural; i més de 2.100 restaurants des 
del més elegant al més senzill i amb les seves 
famosíssimes estrelles de la bona taula. La guia 
indica els millors restaurants a preus moderats i 
aporta 170 plànols de ciutats, mapes temàtics i 
dades d'interès turístic. 

CANAPÈS A L’ABAST DE TOTHOM
El receptari Canapès a l’abast de tothom. Petits 

capricis, amb receptes de Salvador Arimany 

i fotografi es de Josep Borrell Garciapons, i 
publicat per Arola Editors, us animarà a fer 
canapès i altres peces gastronòmiques de forma 
fàcil i pràctica. Totes les receptes que hi trobareu 
es poden preparar en una cuina domèstica, i us 
serviran per acompanyar aperitius, àpats freds, 
així com guarniments d’entrants, guarniments 
de plats de peix, de marisc, de carns... 

GUÍA  DEL PAIS AGUILAR 
 El País Aguilar ens ofereix una nova edició, 
corresponent a l'any 2009, de la Guía de Hote-

les y Restaurantes de España, escrita per José

Carlos Capel i Fernando Gallardo. El volum 
incorpora informació dels municipis i plànols de 
55 poblacions amb la ubicació dels establiments, 
uns 3.000 hotels i més de 1.400 restaurants de 
tot Espanya, que són qualifi cats amb copes, fi ns 
un màxim de 3.

EL INFORME SAN MARCOS
MR presenta aquesta novel·la de Fermín Bocos,
basada en un robatori a la basílica de Venècia en la 
qual es troben les restes de l'apòstol Sant Marc, un 
dels quatre evangelistes, forçant el seu sarcòfag. 
El comissari cap de Venècia i un inspector seran 
els encarregats d'emprendre una investigació, que 
transcorre en diferents escenaris d'Itàlia, França, 
Anglaterra, Croàcia, Macedònia i Grècia.

LA COCINA DEL FOIE-GRAS
El foie gras hi ha mil i una maneres de cuinar-lo, 
per si sol o per completar altres plats. Cru, rostit, 
passat per aigua o passat per la paella, o amb una 
cocció més llarga, pot ser present a tots els menús 
i en totes les estacions de l'any. A més, l'autora, 
Eliana Thibaut, insisteix en el seu maridatge 
amb la fruita. En total, 117 receptes sobre el 
foie gras, des de les més simples fi ns a les més 
sofi sticades. Una edició de Cossetània.

SABER SER, SABER ESTAR
Editat  per Ara Llibres i escrit per Mònica Garcia 

Massagué, aquest és un llibre clar i explicatiu que 
ofereix les claus per moure'ns sense entrebancs en 
qualsevol situació. Una actuació protocol·lària serà 
la nostra millor estratègia en l'àmbit professional i 
personal. Saber ser i estar ajuda a superar amb èxit 
qualsevol obstacle social que es presenti. Quin és 
el meu pa?, compromisos familiars, ara què dic?, 
això com es menja?, què li compro?, etc.

LEÓN DE OJOS VERDES
Alfaguara publica aquesta novel·la de Manuel 

Vicent que ens situa a l’estiu de 1953, en un 
hotel balneari a la platja, on un jove aprenent 
d’escriptor assaja els seus inicis durant unes 
vacances. Alguns clients del balneari Voramar 
formen part de la galeria de personatges, entre 
els quals hi ha una turista francesa adolescent, 
anomenada Brigitte Bardot. També en aquest 
mateix indret es grava una pel·lícula...

RAZONES DE PESO
Aquest llibre editat per Salsa Books conté 26 
preguntes recurrents sobre qüestions de pes que 
l'autora, la doctora i especialista en dietètica Pilar 

Senpau, comenta i respon, tot barrejant ciència 
i sentiments, consells mèdics i calidesa humana. 
Pilar Senpau ens ofereix respostes delicades, 
embolicades amb un conte o una experiència 
personal viscuda per algun dels pacients que ha 
tractat al llarg de la seva dilatada carrera. 

GUÍA REPSOL 2009
Un any més, i amb una edició de luxe, ens arriba 
laGuía Repsol 2009 (abans Campsa) que inclou 
la guia de mapes d'Espanya i Portugal, així com 
la informació turística, hotels i la selecció dels 
millors restaurants; la guia dels millors vins 
d'Espanya, amb més de 700 cellers i 1.700 vins 
valorats, i la guia de rutes amb DO, en què es 
recullen 34 propostes turístiques al voltant d'ali-
ments espanyols amb garanties de qualitat.

LA SABIDURÍA DEL AGUA
Ediciones Obelisco i el Grupo Vichy Catalan

han propiciat aquest llibre que és exclusiu i de 
tirada limitada. Ofereix un recorregut únic pel 
misteriós univers de les aigües del Grupo Vichy

Catalan de la mà del científi c japonès Masaru

Emoto, el qual n’examina una per una, al mateix 
temps que realitza unes espectaculars fotografi es 
dels cristalls d'aigua gelada. Cada cristall trans-
met bellesa, benestar i tranquil·litat.



Celler
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MAS LA PLANA 2001 
ARMAND BASI 
EDICIÓ LIMITADA

Dos referents del saber viure barceloní, 
Cellers Torres i Armand Basi, s’han unit per 
crear una peça única i singular: Mas La Plana 

Armand Basi Edició Limitada 2001. Un 
mític vi de Torres en una ampolla vestida ín-
tegrament de pell negra d’anyell especialment 
dissenyada per la marca de moda Armand

Basi. Una produccció limitada, únicament 
460 ampolles magnum numerades que es co-
mercialitzen des del passat mes de novembre 
de 2008 a un preu de 250 euros. Certament 
una peça única per a col·leccionistes. El vi 
escollit per a tan singular edició és el mític 
Mas La Plana 2001, un dels primers Cabernet 
Sauvignon espanyols, oriund d’una petita fi nca 
de 29 hectàrees de la família Torres. La DO 

és Penedès.

PIRINEOS
GEWÜRZTRAMINER 2008

Celler Pirineos presenta el Pirineos 

Gewürztraminer 2008, com el primer fruit 
del treball d’aquesta anyada, després d’ha-
ver-se esgotat l’anterior fa ja molts mesos. 
Aquest vi blanc, elaborat 100% amb la varietat 
alsaciana Gewürztraminer, és un dels vins 
més guardonats del Celler, com coneixen bé 
els amants dels vins blancs molt aromàtics i 
persistents. Sens dubte, un blanc de gamma 
alta per gaudir i deixar-se seduir per les aro-
mes. El vi presenta un color groc llimona amb 
tons verdosos i destaca per la seva singular 
fragància al nas, ja que es poden detectar des 
de pètals de rosa, fl ors blanques fi ns a herbes 
aromàtiques, lichis o cítrics i alguna espècie. 
A la boca, ens trobem amb un vi molt fi  i fresc, 
ple de sabors i que recorda a fruites exòtiques; 
és de gran persistència i molt equilibrat. S’han 
fet 50.000 ampolles.

NOU MONTESIERRA 
BLANC 2008

Les excepcionals condicions d’aquesta 
anyada per als vins blancs i el treball de Ce-

ller Pirineos amb un innovador sistema de 
control de maduració donen com a resultat el 
nou Montesierra Blanc 2008, elaborat amb 
Chardonnay i Macabeo. Probablement es 
tracti del millor Montesierra blanc d’aquesta
dècada, amb un nas ple de matisos i d’una 
gran complexitat. Major expressió i caràcter 
fl oral, fruites i cítrics com l’aranja. Matisos 
més expressius, més marcats, més intens, 
més longitud de boca i, també, més fàcil de 
beure, més fi nura. I una magnífi ca relació 
qualitat/preu.

MESACHE BLANCO 2008
Pirineos Mesache blanc 2008 s’ha con-

vertit en un referent del panorama nacional dels 
vins de la gamma més alta. L’original compo-
sició d’aquest vi, elaborat amb Chardonnay, 
Gewürztraminer i Macabeo de verema tardana, 
conjuntament amb la màgica aportació de 
fusta donen com resultat un ventall de sabors 
i aromes, un vi de gran personalitat. 

Una obra mestra de l’enòleg Jesús Astrain, 
amb un vi de gran nivell, molt elegant, que 
en boca resulta untuoso, fl uid, molt fàcil de 
beure i amb un esplèndid fi nal. És molt llarg 
de sensacions i aromes.

MARBORÉ
2004

Amb l’arribada 
del fred, i sota la 
resplendor de la neu 
que recobreix ja les 
muntanyes dels Piri-
neus, surt al mercat 
una nova anyada del 
vi "top" de Celler Pi-
rineos, Marboré. 

Sens dubte, vaig 
veure que aquest seria 
motiu de satisfacció 
entre els amants dels 
vins més moderns de 
Somontano. El fruit 
del treball de fusió de 
les cinc varietats que 
componen aquest vi el 
podem veure refl ectit 
ja en els nostres pala-
dars perquè l’anyada 
2004 d’aquest vi es presenta amb una sorpresa 
per als defensors de les varietats autòctones. 
Els raïms Moristel i Parraleta imprimeixen, 
aquesta vegada, unes característiques inobli-
dables pròpies de Somontano. 

Aquest vi d’autor és resultat d’una mi-
nuciosa selecció d’aquestes varietats, i es 
completa amb els raïms més internacionals 
del moment, el Merlot, el Cabernet Sauvignon 
i el Tempranillo. 

Marboré és un dels vins més demandats 
pels nostres millors clients i per als nostres 
paladars amb una exclusiva producció de 
80.000 ampolles seleccionades. Marboré 2004 
gaudeix d’un intens color violaci amb una dis-
tingida complexitat aromàtica on predominin 
les fruites vermelles, pastisseria, fusta torrada, 
pebrot, lactis i xocolata. 

A la boca és molt saborós i amb un 
sorprenent volum que roman durant tota 
la degustació. La fusta apareix fosa amb la 
fruita i abrigallada per un tanino d’excel·lent 
qualitat. Molt persistent i amb una gran po-
tència encara que sense agressivitat creixerà 
en butllofa en els pròxims 5 anys. Marboré 
2004 s’ha de servir a una temperatura de 16 
graus i decantat durant 30 minuts. 

Aquest vi combina de forma sorprenent 
amb plats de caça, rostits, magret d’ànec, 
patés, embotits i formatges guarits. 

El seu preu és de 16 euros.

Las Centrales Nucleares de Ascó y Vandellós II producen 
el 50% de la energía que se consume en Cataluña

Tu energía

Club de 
Gastronomia i Turisme
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LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia. Tel.: 93 
815 19 34 i 93 815 43 54. Vilanova i la Geltrú. 
Cuina italiana i especialitats internacionals. Obert 
tots els dies. 
LA MASIA DE L’ERA. Sant Joan, 60. Tel.: 977 
655 402 i 977 640 573. La Riera de Gaià. Cuina 
de masia, tradicional catalana. Bones carns. 
Calçotades.
LES FONTS DE CAN SALA. Ctra. de Valls, 62. 
Tel.: 977 228 575. Fax: 977 235 922. Tarragona. 
Cuina catalana en una bella masia. S’hi accedeix 
fàcilment.

RESTAURANT I CENTRE DE CONVENCIONS LA 
BOELLA. Ctra. C-12 (antiga N-420), km 880,9. 
43110 La Canonja (Tarragona). Tel.: 977 771 515. 
Fax: 977 773 309. Correu electrònic: comercial@
laboella.com. Web: www.laboella.com. Un lloc 
històric per a esdeveniments singulars.
RESTAURANT LES MOLES. Ctra. de la Sénia, 
km 2. 43550 Ulldecona. Tel.: 977 573 224. Fax: 
977 720 677. En un marc rústic, la cuina moderna 
i d’autor de Jeroni Castell. Correu electrònic: 
lesmoles@lesmoles.com.

RESTAURANT PALAU DEL BARÓ
Carrer Santa Anna, 3. 43003 Tarragona. Tel.: 
977 241 464. En un palau del segle XVIII, sota 
la direcció i la cuina d'en Marco Borromeo i  
Ana María Aguilar que ofereixen una gastro-
nomia actual i de producte.
Correu electrònic: restaurante@palaudelbaro.
com.

Quadre d’honor: 
Blanc de Blancs, de Rogelio i Montse

Trenta-set anys d’experiència en hostele-
ria, passant per tots els llocs relacionats 
amb l’ofi ci, començant de cambrer de 
terrassa, curset del seaf-ppo de cambrer, 

bar i sala, còctels i a la cuina des dels 15 anys 
com aprenent i agafant experiència al costat de 
cuiners de tota la geografi a espanyola, avalen 
la bona feina del xef Rogelio Adell.

Ara fa poc més d’un any, després de treba-
llar com a cuiner per hotels i restaurants com 
hotel Blau, hotel restaurant Miami, Club

Nàutic de Sant Carles de la Ràpita, decideix 
obrir el seu propi restaurant a Amposta, amb el 
suport de la seva dona, Montse Sánchez.

Així neix el Blanc de Blancs de Rogelio 

i Montse, avui per avui la millor oferta gas-
tronòmica de la capital del Montsià.

Ofereixen cuina mediterrània, senzilla, 
familiar. D’entre les especialitats cal esmentar 
el carpaccio d’escarxofa amb ibèric i llagostins, 

14,50; vieira farcida i gratinada, 9,00; tartar

de salmó o de bacallà, 14,00; arròs caldós 
amb galeres i carxofes, 15,00; arròs Blanc de 
Blancs, 18,00; suquet de peix, 35,50; caldereta 
de llagosta, s/m.; i, com a postres, tiramisú, 
5,00; menjar blanc, 4,75…

A la carta hi ha un menú per 19,00 euros i 
un menú degustació per 32,00 euros. El celler 
disposa d’un centenar de referències, de les 
quals 15 són internacionals. Té cura del celler 
Roque Vicente.

També inclouen a l’oferta, demanats amb 
antelació plats per a persones celíaques, espai 
wi-fi  per si s’organitza alguna reunió d’em-

Direcció: Carrer Canàries, 14-16. 43870 Amposta. Tel.: 977 70 27 59. Fax: 977 70 27 59. Horari, 
de 13,00 a 16,00 i de 20,00 a 23,300. Tanca dimecres nit. Diners, Master Card, 6000 i Visa. 
Serveis: aire condicionat. Correu electrònic: rogelioimontse@larapita.com.
Web: www.restaurantblancdeblancs.com.

preses, i per als que hi van amb nens tenen 
canviador de nens petits.

La decoració, a càrrec de l’empresa “Estudi 

Calsina + Garcia associats”, és vanguardista, 
molt singular i curiosa. L’espai del restaurant 
està dividit en tres sales (una per a fumadors), 
amb ambientacions diferents i un pati interior 
que atorga llum a l’entorn; la capacitat total és 
per a unes 65 persones; després d’estudiar la 
personalitat d’en Rogelio i la Montse i la seva 
manera de treballar a la cuina. Aquest grup 
de dissenyadors va adaptar l’espai per fer-lo 
funcional, modern i que pogués transmetre el 
que ells són, que també es recull en el nom de: 
Blanc de Blancs de Rogelio i Montse.

Rogelio preparant la paellaeeliliiiooooo prprepepepe araraaanananaaaa tttt lalala ppppppaeaeeaa llllllaaaaaelio preparant la paella
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