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Gòtic, a proa de les Rambles de Barce-

lona, la família Bofarull funda un dels 

restaurants més carismàtics de la ciutat 

amb el nom de Can Bofarull. Amb el pas del 

temps, un dels seus plats més famosos li dóna 

el seu nom actual, Los Caracoles.

63-! 23!   '7)5-8! 9:'.53! ;3*35'1&)*-! +,-!
de la família Bofarull han sabut mantenir les 

3<13 = >*1&3-!2?:*'!1:&*'!0)0: '5!2?' .'!9:'-

litat. La seva ben guanyada popularitat ha ar-

ribat a tots els racons del món i s’ha convertit 

3*!:*'!23! 3-!1&.3-!)@ &;'23-!23!.).!'9:3  !9:3!
visita Barcelona.

A-!1'5'1.35&.('!035!-35!:*!  )1!B539C3*.'.8!
des de sempre, per destacades personalitats 

del món de l’art, de l’espectacle, de la políti-

1'!&!23! 3-!D*'*13-8!'.53.3-!*)!*)+,-!03 !@)*!
plaer culinari, sinó per l’encant dels seus nom-

brosos racons plens d’història. Les parets de 

 ?3-.'@ &+3*.!-E*!0 3*3-!'!73--'5!23!B).);5'D-

es amb personatges famosos i populars.

F).'! '9:3-.'! B3&*'! -?G'! 7&-.! 531)+03*-

sada, a més de l’estimació de tothom, amb 

l’obtenció de la medalla al Mèrit Turístic.

El carrer és estret i tancat al trànsit rodat. 

F).G)+!3 !1)*3&<H!I! '!B'J'*'8!' !1)-.'.!23! '!
porta d’entrada, salta a la vista el gran rosti-

2)5!9:3!0530'5'!3 -!0)  '-.53-!'! ?'-.H!A*.53+!
i ens trobem amb la barra del bar, on podem 

prendre l’aperitiu. L’Aurora o el seu germà, 

el Ramon, ens acompanyen en una de les 

.': 3-!23!9:' -37) !23 -!2&735-)-!+3*K'2)5-!
del restaurant; però, abans, hem passat per la 

cuina, oberta de bat a bat i amb una gran cui-

na econòmica, on es preparen totes les elabo-

racions. Les grans olles impressionen…

Feliciano, el pare, el patró, ja jubilat, enca-

ra està al peu del canó i saluda els comensals.

L-! 2&B/1& ! .5&'5! 23!  '! 1'5.'8! K'! 9:3! .).! ,-!
temptador, però un plat imprescindible és el 

dels cargols. Juntament amb rovellons, gam-

@3-8! 0'! '+@! .)+M9:3.! &! 035*& 8! 1' '+'5-8!
cloïsses… I, també com a especialitats, cal 

esmentar els arrossos, especialment la paella, 

el pollastre a l’ast, la bullabessa, les carns, els 

peixos… A l’hora de les postres, la crema ca-

talana, el bescuit amb torró, el pastís Sacher 

són opcions molt recomanables, entre d’altres.

6&-0)-'!23!-' )*-!05&7'.-!035!'!"N!&!D*-!'!
100 comensals i té diferents menús per a grups.
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Diego8!0 3!2?&*9:&3.:2-!&!0)--&@& &.'.-8!':.)5!2?:*3-!3 '@)5'1&)*-!
de cuina creativa molt interessants. Ha dedicat els últims anys a 

l’acreditada cuina de l’Anap, a Tarragona, i, des de l’estiu de 2009, ha 

&*&1&'.!:*!*):!05)K31.3!23!53-.':5'1&E8!.'+@,!'! '!1'0&.' 8!'05)D.'*.!:*!
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Nova, a dos passos de la Balconada del Mediterrani. 

José Cordero8!3 !*):!05)0&3.'5&8! &!G'!1)*D'.! '!2&5311&E!&! '!1:&*'!
23 !*):!3-.'@ &+3*.8!:*'!73;'2'!53G'@& &.'.!&!1)*2&1&)*'.!3 ! )1' 8!9:3!
porta per nom 20 a la Rambla!&!9:3!3-!23D*3&<!1)+!;'-.5)T@'5!&!3-0'&!
gastronòmic. 

Amb una decoració moderna i molt agradable, el gastro-bar, amb 

una capacitat per a 60 comensals, ofereix una línia de cuina de tapes tra-

2&1&)*' -!2?' .'!9:' &.'.!&!' .53-!3 '@)5'1&)*-!1 M--&9:3-!2?3<9:&-&2'!3 '-

@)5'1&EH!A*.53! 3-!3-031&' &.'.-8!23-.'9:3*!3 !0)0!3-.& !D5'!QRRU8!"R8QRV!

montadito XXL de petxina de pelegrí amb cansalada rostida i cacauet 

en dues versions, 11,70; truita d’estiu amb fuet temperat, 8,50; llom de 

.)*O&*'8! B)5+'.;3!  '! 03535'! &! 3:1' &0.:-! 15&-.' = &.('.8! "U8V! 1)-.3  '! 23!
vedella a la brasa, 17,50; maduixes al vinagre, vainilla amb petazeta, 5 

i cotó de sucre, sopa freda de síndria amb gelat de iogurt, 5. 

A l’espai gastronòmic, un menjador per a 18 comensals, deco-

5'.!'+@!3 3;M*1&'8!.5)@3+! ?' .'!1:&*'!9:3!-'0!B35!W:'*!6&3;)8!'+@!
especialitats com la versió freda de mol·luscs, gamba vermella amb 

clavells i cava sòlid, 22,50; bou kobe!'! '!@5'-'8!'+@!D23:-!shiritake, 

shitake i sake, 70, etc. A més de la carta, s’ofereixen dos menús de-

gustació per 43 i 59 euros. 

El celler alberga unes 200 referències de vins i caves, a cura dels 

sommeliers, Marc Zapater8!9:3!0)5.'!.'+@,! '!2&5311&E!23! '!-' '8!&!
Roser VirgiliH!X)+!'!7&!23! '!1'-'8!' .35*3*!7&*-!23! 3-!1)+'59:3-!23!
Tarragona, 10/20 euros. L’establiment compta també amb una terras-

sa per a 24 comensals i disposa de menjador per a fumadors. 
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L
a companyia espanyola, Sol Meliá Ho-

tels & Resorts, va inaugurar fa uns mesos 

l’hotel ME Barcelona8!9:'5.!3-.'@ &+3*.!
9:3!)@53! 3-!0)5.3-!'+@! '!+'51'!ME 

by Meliá8!'+@!:*'!3-031.'1: '5!B3-.'!9:3!7'!
ser, sens dubte, l’esdeveniment de l’any a la 

capital catalana, com a carta de presentació 

2?'9:3-.! 3-.'@ &+3*.! G).3 35! 23! QY! 0 '*.3-8!
-&.:'.!'! '!()*'!+,-!&**)7'2)5'!23! '!X&:.'.!
X)+.' 8!3 !6&-.5&1.3!QQZ8!9:3!3-!1'5'1.35&.('!
pel seu disseny, cuina avantguardista i servei 

035-)*' &.('.8!9:3!05)0)51&)*3*!3<035&>*1&3-!
inoblidables a tots i cada un dels seus clients, 

'! ?&;:' !9:3!3 -!' .53-![A!K'!3<&-.3*.-!'!X'@)!
San Lucas (Mèxic), Cancun i Madrid.

\?G).3 8!9:3!3-.M!-&.:'.!3*!:*!3-031.'1:-

lar gratacels de 29 plantes, compta amb 259 

habitacions i suites8! .).3-! '+@! +';*/D9:3-!
vistes a les muntanyes de Barcelona o a la 

+'5![32&.355M*&'H!])+,-!3*.5'5! 3*!'9:3-.'!
impressionant construcció, l’hoste de l’hotel 

pot gaudir d’un lobby!+)235*!9:3!&*.3;5'8!3*!
un mateix espai, reconeguda música interna-

cional, obres d’artistes locals i aromes creats 

exclusivament per a ME Barcelona. 

L’experiència ME Barcelona comen-

J'!'!0'5.&5!23 !53;&-.53!'! ?G).3 8!+)+3*.!3*!
9:>! 3 -! G)-.3-! -E*! 53@:.-! '+@!:*! @5&*2&-! &!
acompanyats a la seva habitació, on poden 

53 '<'5T-3!&!1)+3*J'5!'!7&:53! ?'73*.:5'![AH!
\?39:&0'+3*.! 3-.M*2'52! 23!  3-! 3-.'*13-! &*-

clou televisió interactiva de plasma de 32’, 

CD/DVD, sistema d’àudio per a Ipod, Inter-

*3.!-3*-3!D 8!3-.'1&)*-![^$8!32532E!23!0 )-

mes i productes orgànics Aveda per a gaudir 

al màxim de les dutxes amb efecte pluja. 

I, si el client desitja rebre un tracte en-

cara més exclusiu, ME Barcelona compta 

'+@! :*'! ()*'! _` 8̂! The Level8! 9:3! )1:0'!
7:&.!0 '*.3-!23! ?32&D1&!&!1)*-.'!23!"N!suites i 

43 habitacions Level Supreme, on els usuaris 

podran gaudir a més d’una àrea privada de 

check in, una extensa oferta d’aromateràpia, 

1a1.3 -!23!1)5.3-&'8!()*'!3<1 :-&7'!2?3-+)5-
('5! &! '11,-! '! b\&7&*;! S))+?8! :*! '1)  &2)5!
loungeH! A*! '9:3-.'! ()*'8! FG3! \373 8! -?G&!
troba també la suite Presidencial de 150 me-

.53-!9:'25'.-8!'&</!1)+!:*'!WP*&)5!Suite!9:3!
comprèn una planta sencera del gratacels, les 

9:' -!035+3.3*!;':2&5!'&</!23! '!+M<&+'!05&-
vacitat i d’espectaculars vistes de la ciutat, el 

mar i la muntanya.

 Un dels èxits de ME Barcelona és la 

creació d’un nou destí gastronòmic dins de 

 '! 1&:.'.8! 9:3! '.53:! :*! 0P@ &1! ' ! 1)553*.! 23!
les últimes tendències amb una oferta culi-

nària global, exclusius còctels i un ambient 

seductor.

El Sky Food Bar, ubicat al lobby del ME 

Barcelona, ofereix plats frescs i selectes còc-

tels per a tothom en un ambient relaxat, du-

rant el dia i la nit, en una terrassa a l’aire lliu-

re. I a la planta 24, el restaurant Dos Cielos 

permet gaudir d’un sopar amb espectaculars 

vistes de 360 graus de la ciutat, i contem-

0 '5!3 !1) )5!-'D5!23 !+'5!&! 3-!+35'73  )-3-!
muntanyes des d’una acollidora terrassa. Dos 

Cielos és la creació culinària dels reconeguts 

xefs i germans, Xavier i Sergi Torres. 

Angels & Kings, el famós bar de Nova 

c)5d! 9:3! .'+@,! 1)+0.'! '+@! 53053-3*.'1&E!
a Xicago, ha obert el seu primer establiment 

fora dels Estats Units al sisè pis del ME Bar-

celona, on ofereix una atmosfera dinàmica 

amb capacitat per a 200 persones. Compta, a 

+,-8!'+@!:*'!M+0 &'!.355'--'!9:3!&*1 ):!:*'!
piscina, on es pot gaudir de còctels, canapès i 

un ambient a l’aire lliure amb estil.

I les experiències continuen al ME Bar-

celona8!K'!9:3!.'*.!3 -!G)-.3-!23! ?G).3 !1)+!
.).G)+!9:&!G)!23-&.;&!.3*3*! ?)0)5.:*&.'.!23!
relaxar el seu cos i ment a través d’una varie-

tat transformacional d’exercicis i tractaments 

a la seva Yhi Spa, la marca pròpia de Spas de 

Sol Meliá. 

D’altra banda, ME Barcelona ofereix 

+,-! 23! "H%RR! +3.53-! 9:'25'.-! 2?&*-.' =-
lacions per a grups, recepcions i conferènci-

es en uns espais amb capacitat per a albergar 

D*-!'!$RR!035-)*3-H!A -!G)-.3-! .'+@,!.3*3*!
'11,-!' !13*.53!23!*3;)1&-!9:3! 5)+'*!)@35.!
24 hores durant els 7 dies de la setmana al 

  '5;!23!.).! ?'*O8!&!9:3!0)-'!'!2&-0)-&1&E!23 -!
-3:-!1 &3*.-!`*.35*3.!-3*-3!D 8!)52&*'2)5-!035-
sonals, fax i escàner. 

I0:*.3+8! D*' +3*.8! 9:3! 5313*.+3*.!
l’ho tel ME Barcelona ha estat nomenat com 

un dels millors hotels nous del món a la 1t 

List de la revista Travel + Leisure.

La 1t List inclou una selecció dels 45 mi-

llors hotels del 2009 arreu del món, esco llits 

pels editors de la revista Travel + Leisure per 

 '!-37'!'59:&.31.:5'8!2&--3*O8!-3573&-!&!)5&;&-
nalitat.

El dirigeix Sergi Oriol.
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l restaurant Evo està situat a la cúpula 

vidrada de l’Hotel Hesperia Tower, a 

tocar del cel. La seva direcció gastro-

nòmica va a càrrec del prestigiós xef, 

Santi Santamaria, guardonat amb tres estrelles 

Michelin pel seu restaurant Can Fabes, de 

Sant Celoni; amb dues estrelles Michelin 

pel seu restaurant Santceloni, situat a l’Hotel 

Hesperia Madrid; amb una pel restaurant 

Terra, últim projecte de Santi Santamaria a 

l’Hotel Valdepalacios; i amb la setena i última 

estrella pel restaurant Evo. 

6&'! '! 2&'8! 2'7'*.! 2?'9:3-.-! 153'.&:-! B)-

gons, s’hi troba el xef, Ismael Alegria. Amb 

Evo, Santi Santamaria prossegueix la seva 

col·laboració amb el Grup Hesperia. Evo 

és una abreviatura de “Evolució”, paraula i 

1)*130.3!2?'1)52!'+@!  ?'.+)-B35'!'59:&.31-

.a*&1'!'1)*-3;:&2'!035! ?'59:&.31.3!Richard 

Rogers i amb la nova proposta gastronòmica 

de Santamaria8!9:3!3<035&+3*.'!:*!05)1,-!
evolutiu en els continguts de la seva cuina 

i en l’estètica i el funcionament del nou res-

taurant. 

\'!-37'!1'5.'!,-!e:*'!)2'!' !05)2:1.38!9:3!
aposta per una barreja de proximitat, amable 

i mediterrània, amb la terra com a font es-

-3*1&' !2?&*-0&5'1&E!&! '!B)5J'!9:3!'0)5.3*!3 !
sabor i l’olor de la naturalesa”, segons la de-

TL$!--LUE*d$&C*[L&*(@@5*0V#%!.*V!/"!$L&*D#S!$4>*ABFAI*.WV#/"L%&.!%*6!*7.#R$!'&%>*D!.>E*FG>@(G>NA>GA>*<&HE*FG>@(G>NA>(I>*V#$&$LE*6!*(GEGA*
&*(XEAA*06L//&R%!/4*L*6!*)AEGA*&*)GEAA*06!*6L..3C/*&*6L//&R%!4>*D&C-&*6L3K!C'!5*2!/%L3/*L*&'#/%>*D&$'!%!/*6!*-$e6L%E*:K!$L-&C*;H"$!//5*@15*
TLC!$/5*YZ/%!$*,&$65*XAAA*L*[L/&>*9!$]!L/E*&L$!*-#C6L-L#C&%5*&"&$-&K!C%*L*&"&$-&*-#%H!/>*,#$$!3*!.!-%$OCL-E*!]#PM!/"!$L&?%#S!$>-#K*
Q!RE*SSS>!]#$!/%&3$&C%!>!/

D*3&<!Santi SantamariaH!A !-3:!39:&0!G:+M!
està al servei del progrés de l’art culinari i 

la seva línia és la mateixa de Can Fabes i 

Santceloni8! D23 ! '!:*3-!@'-3-! &! :*3-! .>1*&-
9:3-!'+@!Q%!'*O-!23!053-.&;&!&*.35*'1&)*' H!

L’atmosfera de l’Evo és moderna, sense 

 :<3-! -:035f:-! &! '+@! ;5'*! 035-)*' &.'.H! A !
seu ambient ve marcat per les vistes en un 

3-0'&!P*&1!'!A:5)0'8!9:3!3-.M!23-.&*'.!'!1)*-

vertir-se en una icona de Barcelona i en un 

referent de la gastronomia catalana. Dirigeix 

el menjador, amb una capacitat per a 70 co-

mensals, José Luis Diéguez. El celler té 450 

referències i és a cura d’Arnaud Echalier. 

Entre les seves especialitats culinàries, 

23-.'9:3+!  3-! 0'.'.3-! ' ! 1' &:! '+@! 153+'!
doble i caviar d’esturió blanc; San Pedro a 

 '! 0 '*<'8! '+@!   3.! 23! <:f'! &! 3-0';:3.&-! ' !
vi negre; foie rostit amb cutney de préssec, 

pinyes i pebrot vermell; i, a l’hora de les pos-

.53-8!  '!035'!1)*D.'2'!' !1'1':!'+@!15)1'*.!
d’avellanes i gelat de praliné, entre d’altres. 

A -!0 '.-!*)!.3*3*!053:8!K'!9:3! '!1'5.'!.,!:*!
preu tancat de 135 persona + begudes + 7% 

IVA. El vi de la casa és el Cuvée Santama-

ria “Finca Montagut” 2007, 56, i el Cuvée 

Santamaria “Finca el Pantà” 2005, 55. Un 

53-.':5'*.!035!'!+3*K'5!3<9:&-&2'+3*.8!' !13 !
de l’Hospitalet.
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7WÊÊÊ
Hotel Peralada, de cinc estrelles, es 

troba al nord de la Costa Brava, al cor 

de l’Alt Empordà i al centre del camp 

de golf. Situat a tocar de la vila me-

dieval de Peralada, centre de turisme cultural, 

'+@!3 !-3:!1'-.3  !23 !-3; 3!g`_8!9:3!' @35;'!
el casino de joc, els prestigiosos cellers, el 

festival internacional de música i els museus.

L’hotel gaudeix d’un còmode accés per 

carretera a 15 minuts de la platja, a 20 minuts 

23!h5'*J'!&!'!0)1!+,-!2?"!G)5'!23!4'513 )*'H!
 !"#$%&#'()*+%&#*,#-.///#!,0),&#1$(*)(0&2#,&#

340#5($*+)#*,#6(#0)(%1$+676+0(0#+#6,&#8+&0,&#1$,#

ofereix el camp de golf.

9%&#,&3(+&#1$,#:4%8+*,%#(#*,&3,)0()#,6&#

sentits i a delectar-se d’un dia d’esport a l’ai-

re lliure, en perfecta harmonia amb la natu-

ralesa.

Ens trobem en un singular cinc estrelles 

1$,#,%*,8+%,!#,%#:(*(#)(:;2#,%#:(*(#*,0(66#

de les 55 habitacions i suites# *<(1$,&0# =4-

0,6.# >40,&2# (!"#!(5%?@1$,&# 8+&0,&# (6# :(!3#

*,# 546A2# &;%# @*,6&# (# 6<,&3,)+0# !,*+0,))(%+#

de l’Empordà. Però, la millor, si és possible 

d’aconseguir, és la suite Hispano Suïssa. El 

preu de l’habitació doble oscil·la, segons la 

temporada, entre 156/235 euros/dia. 

Naturalment, té tots els ambients i serveis 

(!"#6(#3,)&4%(6+0(0#*<$%#=40,6#*<(1$,&0,&#:(-

)(:0,)?&0+1$,&#+2#(#!B&2#4A,),+C,%#$%(#:4!36,-

ta tenda d’articles esportius relacionats amb 

el golf.

D6# ),&0($)(%0# 0B# $%(# :()0(# 1$,# ),&3,:0(#

els gustos i sabors mediterranis i emporda-

nesos. La gastronomia catalana és la font 

d’inspiració del xef Josep Hernández y del 

&,$#,1$+32#1$,#6<,C3),&&,%#,%#:(*(#),:,30(.#E2#

en perfecta harmonia, la restauració dietètica 

baixa en calories i vegetariana.
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el seu Wine Spa —el saludable art de tenir 

:$)(#*<$%#!(0,+C.#F(#@64&4@(#*,6#Wine Spa 

es basa en la teràpia amb derivats de la vinya 

per a aconseguir un agradable benestar a tra-

8B&#*,# 6(# ),6(C(:+;# +#!+0'(%G(%0# 0)(:0(!,%0&#

3,)&4%(6+0H(0&.#>40&#,6&#&,)8,+&#*,6#Wine Spa 

&;%#),(6+0H(0&#(36+:(%0#,6&#*+A,),%0&#3)4*$:0,&#

del raïm i el vi, recollits de les seves pròpi-

,&#8+%I,&#+#*$)(%0#040#,6#3)4:B&#*,#8+%+@:(:+;#

dels cellers de Peralada.

 1$,&0&#0)(:0(!,%0&#,&0+!$6,%#6(#3)4*$:-

:+;#*,#@"),&#*,#:4676(5,%# +#,6(&0+%(# +#(A(84-

reixen la circulació de la sang; a més, el vi ha 

demostrat tenir, entre altres, un efecte protec-

tor davant les malalties cardiovasculars. El 

Centre de Salut Wine Spa completa les seves 

teràpies amb un circuit termal al voltant de 

6,&#&,8,&#3+&:+%,&2#,1$+3(0#(!"#&($%(2#8(34-

)()+2#'(:$HH+2#!()"),&#:(6,%0&2#*$0C(#:(6,%0(2#

dutxa tonell, pica, pediluvi, caldari, templa-

ri… i un exclusiu “gran claustre”, reservat 

als més exigents. Compta també amb una 

piscina exterior per a l’estiu.

D%#*,@%+0+8(2#$%#3()(*?&#3,)#(6&#(!(%0&#

*,6#546A#+#0(!"B#3,)#(6&#1$+#:,)1$,%#),6(C(:+;#

i descans. El camp de golf té un recorregut de 

18 forats i 5.990 metres per 71, pitch and putt 

*,#J#A4)(0&2#:(!3#*,#3)K:0+1$,&#(#*4&#%+8,66&#

+#H4%(#*<approach i putting green. L’hotel és 

dirigit per Eduard Vilà. 
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