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GUIA DE RESTAURANTS I HOTELSDE CATALUNYA
ANDORRA I ALTRES LLOCS D’INTERÈS
Els millors restaurants i hotels la podeu adquirir a les llibreries o a:www.arolaeditors.com www.guiagourmand.comCATALÀ CASTELLÀ

Barhaus, a Tarragona, 
menjar romà entre ruïnes romanes

tarragonines. El vi de la casa és de la Deno-

minació d’Origen Montsant.

El restaurant forma part de l’Associació 

Tàrraco a Taula i participa activament en 

les Jornades de Gastronomia Romana que 

es duen a terme anualment a Tarragona. En 

les darreres ha ofert entre altres la crema de 

llenties, el pollastre a les mil espècies o po-

pets a la romana. El Barhaus és un d’aquests 

restaurants on hi vas per sorprendre’t i menjar 

bé, per admirar-ne la decoració i per tastar una 

cuina amb toc personal.

És un espai gastronòmic integrat en el 

modern Col·legi d’Arquitectes de Tar-

ragona, situat al costat de la catedral, 

gairebé sota el campanar –encara que 

s’hi entra pel carrer del darrere–, en ple nucli 

antic de la ciutat. El restaurant gaudeix  d’una 

esplèndida terrassa per a l’estiu, que té dos 

nivells: un, més petit, a peu de carrer, tot just 

entrar, i l’altre, amb jardí, a l’altura del primer 

pis, arborada i amb una petita font, ideal per a 

celebracions quan fa bon temps.

Ja a dins del local, que té també dos men-

jadors, hi trobem una decoració molt moder-

na, que segueix l’estil nascut a Alemanya, a 

l’escola d’art fundada per l’arquitecte Walter 

Gropius, l’any 1919, anomenat bauhaus –que 

dóna nom a l’establiment–, caracteritzat per 

línies rectes, geometria pura i simple, fusta 

de cirerer, pell negra, llum indirecta, quadres 

avantguardistes…

I tot això contrasta, al fons del local, 

en el segon menjador, amb unes molt ben 

conservades ruïnes romanes, que recorden el 

gloriós passat d’aquesta ciutat bimil·lenària. 

També, a la banda de fora, s’hi conserven 

restes medievals.

Inicialment, el restaurant el va obrir, l’any 

1997, Llorenç Muñoz, però més tard passà a 

mans de la seva cosina Andrea Muñoz que, 

des de fa ja sis anys, dirigeix l’establiment 

amb total encert.

Al capdavant de la cuina hi ha la Magda

Batista, una bona cuinera que ofereix als  

comensals una curta però interessant carta de 

plats de mercat de línia mediterrània, molt ben 

elaborada i amb una certa autoria. Entre les 

especialitats podem citar el milfulls de poma 

amb formatge de cabra, el secret ibèric amb 

ceba i mistela, els rollets de llenguado farcits 

de pernil ibèric amb salsa de llagostins. Pel 

que fa a les postres, cal recomanar la sopa 

de coco. La carta canvia tres vegades l’any: 

temporada d’hivern, d’estiu i la carta romana 

durant quinze dies. També ofereix diversos 

menús de degustació durant l’any: el de bolets, 

el de la calçotada i el romà. 

La bodega guarda uns cinquanta vins i 

caves de diferents procedències, principalment 

BARHAUS. Sant Llorenç, 20-22.
43003 Tarragona. Tel.: 977 244 770. 
Fax: 977 237 251. Horari: de 9 a 17
h tots els dies menys diumenge, i
de 20 a 24 h els caps de setmana.
Targetes de crèdit:  4B, Diners, Mas-
ter Card, 6000 i Visa. Serveis: aire
condicionat, 1 menjador privat per 
a 30 comensals.
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Amesa, que des de sempre dóna suport a l’empresari, també col·labora i assessora 
l’Associació de Gourmets de Tarragona i la revista Gastronomia i Turisme

ASSESSORAMENT I COBRAMENT DELS DEUTES D’EMPRESES
AMESA TARRAGONA, SL

Rambla Nova, 125, 1r 3a · 43001 Tarragona
Telèfon: 977 24 16 01 · Fax: 977 21 33 30

Correu electrònic: amesa@amesatarragona.com · Web: www.amesatarragona.com
30 anys al servei de les empreses de Tarragona i d’àmbit nacional



Notícies

6 • Gastronomia i Turisme

XII Edició de Tàrraco a Taula 

Un any més l’associació de reconstruc-

ció gastronòmica romana Tàrraco a 

Taula ha participat en les jornades de 

Tàrraco Viva oferint la possibilitat de 

gaudir d’un tast de la gastronomia romana. A 

més, en l’edició d’enguany, la principal novetat 

ha estat la degustació de tapes romanes amb 

la col·laboració d’un grup d’establiments de 

l’associació. Amb l’adquisició d’un tiquet de 

10 € s’han pogut degustar cinc tapes romanes 

acompanyades  d’una beguda romana, i rebre 

com a obsequi un got de ceràmica. El tiquet 

incloïa la reproducció d’una moneda romana 

encunyada a Tàrraco, que al mateix temps va 

servir per fer el pagament de la tapa a cada 

establiment.

Independentment d’aquesta novetat, en-

guany s’han unifi cat el preu i les característi-

ques dels menús romans que els establiments 

associats van oferir des del 18 fi ns al 31 de 

maig. Tots els menús consistien en un aperitiu 

(acompanyat d’un vi romà), un entrant, un peix, 

una carn i postres, per un preu de 35 €, IVA, 

aigua i cafè inclosos. Entre els establiments 

participants cal mencionar Arcs, Barhaus, 

Cocvla, Entrecopes, Les Fonts de Can Sala, 

L’Anap, Palau del Baró, etc.

catalana en territori francès– en aquest grup fa 

que l’oferta turística del conjunt dels signants 

prengui un caràcter transfronterer, fet que ator-

ga valor afegit a l’associació a nivell europeu.

Tàrraco – Complutum
Tàrraco Complutum 2.000 años de his-

toria común és el nom de la conferència que 

organitza el Patronat Municipal de Turisme 

de Tarragona, juntament amb l’Ajuntament 

d’Alcalà de Henares (Madrid), l’Asociación 

de Hijos y Amigos de Alcalà, l’Associació 

d’Amics de les Comarques Tarragonines a 

Madrid i el Museu Nacional Arqueològic de 

la Comunitat de Madrid a Alcalà de Henares.

La conferència es va celebrar el mes de 

maig i hi van participar Josep M. Sabaté, cro-

nista de la ciutat de Tarragona i catedràtic de 

la URV, i Magí Seritjol, director del Festival 

Tàrraco Viva.

El Patronat Municipal de 
Turisme de Tarragona participa 
en diversos workshops

La ciutat de Tarragona ha participat en el 

Workshop cultura i gastronomia 2009 or-

ganitzat per Turisme Catalunya. Les reunions 

de treball han tingut lloc a l’Auditori del Palau 

de Congressos de la ciutat de Girona. Aquest 

workshop es confi gura com a punt de trobada 

dels millors touroperadors especialitzats en 

turisme cultural, familiar i gastronòmic.

I continuant amb la línia promocional de 

la ciutat i en aquesta ocasió com a membre 

del Grupo ciudades patrimonio de la hu-

manidad de España (GCPHE), el Patronat

ha participat en diverses accions: workshop a 

Amsterdam, Brussel·les, Madrid, etc. 

Aquestes accions es confi guren com a un 

marc potencial molt important per a la difusió 

de Tarragona, gràcies a la participació con-

junta amb les altres dotze ciutats espanyoles 

declarades Patrimoni Mundial. L’assistència a 

aquests workshops constitueix un fòrum ideal 

per potenciar i consolidar l’oferta de la ciutat 

en el seu vessant monumental.

L’objectiu d’aquests workshops és comer-

cialitzar el producte turístic cultural de la ciutat 

i vendre’n els actius directament als professi-

onals del sector turístic. En els workshops es 

realitzaran trobades amb agenda contractada 

entre l’oferta turística cultural tarragonina i 

els compradors, touroperadors internacionals 

especialitzats en turisme cultural.

Tarragona 
no deixa escapar el tren

El passat mes d’abril es va  signar el conveni 

de col·laboració entre les ciutats de Lleida, 

Tarragona, el Prat de Llobregat, Barcelona, 

Girona, Figueres i Perpinyà, els set municipis 

que tenen o que pròximament tindran una esta-

ció del tren d’alta velocitat. La signatura es va 

dur a terme en el marc del Saló Internacional 

de Turisme de Catalunya (SITC).

Les ciutats formen la Xarxa de coopera-

ció turística de ciutats catalanes connectades 

pel TAV (Tren d’Alta Velocitat). L’objectiu 

d’aquesta xarxa és millorar l’intercanvi cultural 

i turístic entre les ciutats que la confi guren, a 

més d’establir una bona cohesió territorial que 

ajudi al desenvolupament turístic i econòmic 

de Catalunya.

En aquesta línia d’actuació i durant el 

certamen del SITC, es va aprofi tar l’assis-

tència dels tècnics de les ciutats esmentades 

anteriorment per treballar en l’elaboració del 

que serà el primer full divulgatiu de la xarxa 

de ciutats catalanes TAV.

Els organismes responsables de la gestió 

turística de les ciutats que integren la xarxa 

han decidit treballar plegats per aprofi tar els 

avantatges d’aquesta línia de tren que traves-

sarà Catalunya. La inclusió de Perpinyà –ciutat 
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El president de la Diputació de Tarragona, 

Josep Poblet, va visitar en la inauguració 

la 18ena edició del Saló Internacional 

del Turisme a Catalunya (SITC) la més 

destacada oferta turística nacional i interna-

cional. Les marques Costa Daurada i Terres 

de l’Ebre van presentar les seves novetats i 

productes turístics, en un estand de 125 metres 

quadrats on s’aplegaven, en la modalitat córner, 

un total de 28 ofi cines i patronats de turisme 

de la demarcació.

Acompanyat de representants del Patronat 

de Turisme de la Diputació, Josep Poblet va 

visitar la variada i extensa oferta turística 

que oferia l’estand de la Costa Daurada i les 

Terres de l’Ebre, copsant les impressions dels 

representants turístics d’arreu de la demarcació 

que mostraven nombrosos productes relacio-

nats amb el turisme familiar, cultural, de sol 

i platja, festiu, gastronòmic o esportiu, entre 

altres àmbits. En el marc del Saló, Poblet va 

assenyalar que el Patronat de Turisme de la 

Diputació impulsa els recursos turístics de la 

demarcació a nivell internacional, sense deixar 

La Diputació al Saló Internacional de Turisme

de banda els mercats turístics més propers. 

Mostra d’això –va afegir– és l’esforç que duu 

a terme dins del SITC per apropar la Costa 

Daurada i les Terres de l’Ebre al mercat català.

També el president del Patronat de Turisme 

de la Diputació de Tarragona, Joan Aregio, va 

a assistit a l’acte d’inauguració de la fi ra, que 

enguany va aplegar 1.500 expositors en una 

superfície de 56.000 metres quadrats. El SITC 

engloba tots els actors que poden intervenir a 

l’hora d’organitzar un viatge, així com totes 

les opcions existents de maneres de viatjar. El 

saló ha rebut més de 200.000 visitants.

Durant el certamen, s’han donat a conèixer 

els nous catàlegs de turisme cultural i de la 

Via Verda, i s’ha fet la presentació de diverses 

novetats: Paisatges del vi, rutes a l’entorn del 

vi per les comarques de la Conca de Barberà, el 

Priorat i la Terra Alta; la revista Cultura i pai-

satge a la ruta del Cister; un DVD promocional 

de l’Ametlla de Mar; la nova estació nàutica 

de Sant Carles de la Ràpita, i la Setmana de 

la taronja en fl or, a càrrec d’Aturcases, de les 

Cases d’Alcanar.

Agents de turisme russos visiten 
la Diputació de Tarragona

P
rop de trenta professionals del turisme 

procedents de Rússia han visitat el 

Palau de la Diputació de Tarragona, 

on han estat rebuts pel president de 

la institució intercomarcal, Josep Poblet, i pel 

gerent del Patronat de Turisme de la Diputació, 

Octavi Bono. Procedents de la xarxa d’ofi cines 

de l’operador turístic rus Vremia, els agents 

s’han aplegat al Saló de Plens de la Diputa-

ció en el marc d’un viatge de familiarització 

que, organitzat pel Patronat de Turisme de la 

institució intercomarcal, té com a objectiu 

promoure l’arribada de turistes russos a la 

Costa Daurada.

El president de la Diputació de Tarragona, 

Josep Poblet, s’ha interessat pel programa de 

visites que la delegació està duent a terme 

aquests dies i els ha convidat a opinar sobre 

la nostra destinació amb l’objectiu de conèixer 

«quins aspectes del conjunt podem millorar».

Poblet ha valorat de forma molt positiva 

la visita, ja que, segons ha dit, el coneixement 

de la nostra destinació d’una manera personal 

«els aportarà una informació d’alt valor que 

els ajudarà a explicar millor els atractius de la 

Costa Daurada». D’altra banda, el president de 

la Diputació ha posat de relleu la importància 

del mercat turístic rus per a la Costa Daurada 

i ha assegurat que és engrescador comprovar 

«la confi ança que dipositen en la nostra desti-

nació els visitants i operadors turístics russos», 

ressaltant que des de la Diputació «seguirem 

treballant per enfortir i estrènyer els vincles 

amb aquest mercat».

Josep Poblet al SITCJoJoJJoJoJoJoJoJoJoJooseseseseseseeeeseseppppppppppppppp PoPoPoPoPoPoPPoPoPPoPPPPP bblet al SITCTCTCCCCCJosep Poblet al SITC
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Cursos a La Cucanya

Revival de Cabo Mayor

El restaurant La Cucanya, un dels més 

prestigiosos de Vilanova i la Geltrú 

(7,5/10 a la Guia Gourmand 2009),

situat a les afores de la població, en un 

bell paratge certament idílic sobre el mar, amb 

vistes esplèndides i àmplies terrasses enjardi-

nades, va ser fundat l’any 1978 per la família 

italiana Cappelletti i actualment està dirigit i 

gestionat pels seus actuals propietaris, Ambro-

sio Alcover i la seva esposa Pilar Ballestero.

Ells, conjuntament amb el seu fi ll Carles, 

han aconseguit donar continuïtat i, al mateix 

temps, una nova dimensió a aquest tradicional 

restaurant que continua mantenint la seva 

tradicional cuina italiana artesana, amb pasta 

fresca que elaboren ells mateixos, al costat 

d’una completa oferta de cuina marinera i del 

país. El xef és Joan Batet.

Encetant l’any actual, La Cucanya, que 

sempre s’ha caracteritzat per organitzar multi-

tud d’activitats interessants relacionades amb 

El restaurant que Pedro Larumbe va 

inaugurar amb el seu nom fa tretze 

anys a l’ABC Serrano ha suposat la 

brillant i defi nitiva consolidació profes-

sional d’aquest artista dels fogons. Ara, amb 

l’arribada del nou any, el cuiner navarrès ha 

volgut rendir un merescut homenatge al seu 

anterior restaurant, des d’on en la dècada dels 

80 capitanejà un dels més assenyalats impulsos 

de la gastronomia espanyola: el madrileny 

Cabo Mayor.

LA CUCANYA. Racó de Santa Llúcia, s/n, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel.: 93 815 19 34. Fax: 93 814 43 54. Horari: de 13,30
a 16 h i de 20,30 a 23 h.Tanca els dimarts excepte festius o vigílies (juliol i agost obre tots els dies) i primera quinzena 
de novembre. Targetes de crèdit: American Express, Diners, Master Card i Visa. Aire condicionat. Aparcament. Terrassa. 
Parc infantil. Heliport. Menjadors privats per a fi ns a 200 comensals. Correu electrònic: info@restaurantlacucanya.com.
Web: www. restaurantlacucanya.com.

CABO MAYOR. Serrano, 61, Centre
Comercial ABC Serrano, Madrid.
Tel.: 91 575 11 12. Horari: de dimarts
a dissabte de 13,30 a 17 h i de 21,30
a 24 h, i els dilluns al migdia.

la gastronomia i la viticultura, ha organitzat el 

primer curs de cata titulat «Cava vs xampany». 

El curs, que va tenir lloc el passat 7 de marc, 

va ser guiat per Antoni Jesús Orte, enòleg dels 

cellers del Penedès Juvé y Camps, i es van 

degustar caves de Venoge Cordon Bleu Brut 

Sélect, de Saint Gall Premier Cru, Brut Nature 

de Juvé y Camps, Brut Gran Juvé y Camps, 

Brut Rosat Juvé y Camps i Milesimé Reserva 

Brut Juve Camps.

Acabada la cata, es va oferir un menú 

maridat amb vins i caves de Juvé y Camps: 

carpaccio de bacallà lleugerament fumat, sopa 

de gambes, sorbet de llimona i menta fresca, 

fons de carxofa farcida de peu de porc i foie, 

anyell de Burgos rostit i carro de pastisseria.

Continuant el programa, una segona cata 

de vins va tenir lloc el passat dia 4 d’abril, 

dedicada als vins de Rioja i guiada per Luis 

Valentín, enòleg i propietari de la Compañía 

Bodeguera de Valenciso, de la qual es van 

El Menú Revival de Pedro Larumbe

recupera algunes de les creacions més de-

mandades d’aquella època daurada i suposa 

tot un festí per als nostàlgics del que fou el 

millor restaurant càntabre de la capital. Els 

plats s’han pogut degustar en un menú tancat 

durant el passat mes de febrer i durant la resta 

de l’any s’integren a la carta del restaurant.

Al llarg de la seva trajectòria, Pedro 

Larumbe ha aconseguit elevar la cuina tra-

dicional espanyola a les seves més altes cotes. 

Va començar la seva marxa professional amb 

16 anys, a la seva terra natal i, posteriorment, 

es va traslladar a Santander on va treballar a 

La Sardina i El Molí, propietat aquest últim 

del restaurador Víctor Merino. L’any 1981, 

Merino va inaugurar a Madrid el restaurant 

Cabo Mayor, i Larumbe va passar a dirigir-ne 

els fogons.

L’any 1996 Pedro Larumbe es va inde-

penditzar i va obrir el seu propi restaurant en 

un dels edifi cis més emblemàtics de Madrid, 

un esplèndid palauet de l’any 1896 que va ser 

durant anys la seu del periòdic ABC i on elabora 

una cuina actual, amb receptes senzilles i netes, 

sempre partint d’un receptari molt tradicional.

El Menú Revival de Cabo Mayor ha estat 

dissenyat a partir dels plats més representatius 

d’aquesta etapa daurada. Inclou com a aperi-

tius anxoves amb alvocat, barques d’angules 

i bocartes arrebossats. De primer, un peix, 

a triar entre peix de roca a la barquerenya o 

lluç marea negra, seguit d’un xarrup d’api i 

del plat de carn, on es pot triar entre llom de 

conill a la mostassa, medallons de rellom al 

formatge Tresviso o rotllets de guatlla farcits 

de foie i tòfona. Per acabar, es pot optar per 

un pastís de fi gues amb salsa d’olorós dolç 

o un pastís de fruites amb natilles i salsa de 

gerdó. Per maridar el menú se serveixen, per 

aquest ordre, un còctel Kirs Royal, un blanc 

Roda Superior, un vi negre Solar Vell Rioja 

Criança i un orujo de Potes.

degustar el Reserva 2000 i el Reserva 2001, a 

més del Viña Arana Reserva 2001 de Beronia 

Reserva i Mirto de Ramón Bilbao 2005.

Finalment, l’acte va acabar amb un menú 

amb amanida de pularda en escabetx, crema 

de pèsols de llàgrima, lloms de bacallà amb 

salsa de porros, sorbet de llimona, turnedó al 

Valenciso reserva i pebre verd i el carro de 

pastisseria. Cada plat fou maridat amb un vi 

escaient.

La familia Alcovercoverercover

Pedro LarumbePePePePePePePePePeeeePePePePePeePedrddrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrdrddddrdrrd ooooooooooooooooooooooo LLaLaLaLaLaLaLaLaaaLaaLaaaaLaaarurrururururururuurrururururrruurrrrr mbmbmbmbmmbmbmbmbmbmmbmbbbmbmmmmmbmmmPedro Larumb



El prestigiós xef de Cambrils Joan Bosch,

de Can Bosch, restaurant que té des de 

fa 25 anys una estrella Michelin i un 

9/10 en la Guia Gourmand i que està 

considerat com un dels millors establiments de 

Catalunya i un número 1 a la Costa Daurada, 

ha estat el presentador a Andorra de l’edició 

d’enguany de la Gourmand. L’acte va tenir lloc 

als salons de l’Andorra Park Hotel, que ocupa 

un lloc de privilegi en el centre de la capital 

del Principat i que és propietat del grup hoteler 

Hotansa. L’any passat l’hotel va ser totalment 

reformat, convertint-se en un magnífi c hotel de 

luxe de 5 estrelles, amb unes moderníssimes 

instal·lacions, un gran jardí, piscina exterior, 

pistes de tennis, un completíssim spà i dos 

restaurant, un d’ells gastronòmic.

Per tota aquesta transformació, precisa-

ment, la Guia Gourmand nomenà hotel de 

l’any en l’edició 2009 l’Andorra Park Hotel 

i va ser en el decurs de la presentació quan el 

mateix Joan Bosch va lliurar el guardó al direc-

tor general d’Hotansa,Carlos Calvo, moment 

que recull la fotografi a d’aquesta pàgina.

El xef cambrilenc va fer una elogiosa pre-

sentació d’aquesta nova edició, la divuitena, i 

de la seva llarga trajectòria, destacant la bona 

feina que des de fa anys desenvolupen els seus 

autors i l’acurada edició, tant en català com en 

castellà, que Arola Editors ha fet d’aquesta 

publicació, certament única a Catalunya i a 

Andorra. També es va fer el lliurament del di-

ploma de Restaurant de l’any 2009 a la família 

Ribal propietària de La Grava del Morell, 

present en aquesta presentació al Principat.

A més dels mitjans informatius andorrans 

van assistir a l’acte el president de l’ADHA 

(Associació d’Hotels d’Andorra), Jordi 

Daban; la directora del Centre d’Iniciatives 

Turístiques del Principat, Roser Jordana; la 

Directora de l’Andorra Park Hotel, Maria

Teixidó; Fèlix Arola, d’Arola Editors, i Emili

Mateu, president de l’Associació de Gour-

mets de Tarragona. Un cop acabat l’acte, tots 

els assistents van gaudir d’un exquisit menú 

degustació elaborat pel xef del restaurant 

gastronòmic de l’hotel, Marc Mora.

El menú, que va fer palès el mestratge 

culinari d’aquest jove cuiner, va consistir en 

dos aperitius, carpaccio de carxofes, pernil 

ibèric, parmesà i tòfona; a continuació, escuma 

de patata, ous de guatlla i oli de terra. I els 

plats, crema de moniato i carbassa amb gelat 

de mol·lusc, llom de conill escabetxat i germi-

nat, rap amb àspic de llenties estofades, garrí 

ibèric amb crosta, mango i espàrrec, i escuma 

de iogurt amb maduixa i vegetals. Finalment, 

taronja, oliva negra i humus. Tot això regat amb 

vi blanc Nekeas, de la DO Navarra, vi negre 

López Cristóbal, de la DO Ribera de Duero, 

i cava Llopart Microcosmos, de la DO Cava.

Al Principat d’Andorra, els millors restau-

rants, segons la Gourmand 2009, són:

Aquarius (actualment tancat), El Rusc,

Racó del Park, Casa Canut, Ginjol,

La Guingueta, La Cúpula, Buda Espai 

Andorra i La Borda Estevet.

Recomanats
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Joan Bosch presenta la Gourmand 2009 
al Principat d’Andorra
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