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Construir el futur

L
es escoles de negocis més prestigioses 
 !"#$%& #'(")#$"%*+$, &-$*( !% $%' !%./#'!%
exposen els resultats de les investigaci-
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afecta tots els sectors. 
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per la seva idiosincràsia, no pot competir en 
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reputació d’un país estan relacionades amb 
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molt baixos o absents, no hi ha espai per a la 
innovació i el desenvolupament tecnològic. 
La innovació i el desenvolupament redunden 
4(& *"#1 $"%  $% '#%./#'("#"%4 '%0&+4/*" % (% 4 %
l’ocupació. 

Per al creixement del PIB és essencial 
'C =(!"-$*(#%4C 10& ! !%&+5/!" !2%./ %0& *(! $%
d’uns marges legítims per poder contribuir a 
un model d’economia sostenible. 
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impacte en l’economia espanyola a través de 
la seva aportació en termes de valor afegit 
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activitats d’alt impacte en l’economia i en 
la societat espanyoles, com el fet de millorar 
 '!%! /!%$(: ''!%4 %./#'("#"%#15%'C+5 &"/&#%4 %
possibilitats d’investigació i desenvolupament, 
de pagar-ne la inversió publicitària, de gene-
&#&% +*/0#*(3% 4 % ./#'("#"2% 4C#!!/1(&% '#% ! :#%
activitat exportadora, de pagar impostos i de 
desenvolupar programes de responsabilitat 
social corporativa, entre altres. 
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vegades més valor als béns i serveis durant el 
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catorze vegades més negoci a la resta de la 
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per a productes i processos tecnològicament 
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material (paleses, llicències, programari, etc.), 
el disseny i l’enginyeria industrial (plans, 
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perimental, etc.) i la formació, la introducció 
i la comercialització d’innovacions. 
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fal·làcia: tots estem en la mateixa roda, el 
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siguin valorats. Tots interactuem amb tots. El 
treball ben fet té un valor.

LA CUINETA.

Nou Patriarca, 2 bis. 43003 Tarragona. Tel.: 
977 22 61 01. Horari: de 8:30 a 17. Tancament 
setmanal: diumenges. té aire condicionat. 2 
1 $G#4+&!%0&(:#"!%0 &%#%Q%6$!%#%R%*+1 $!#'!>%
Cuina de línia catalana tradicional, de tempo-
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Autovía Reus-Tarragona, km. 1 • 43204 REUS • Tels. 977 754 060 / 977 772 412 • Fax 977 772412 • www.masiacrusells.com 

MASÍA CRUSELLS
Hnos. Miguel Brea

RESTAURANT



Notícies

5 Gastronomia i Turisme

Poolbar & Restaurant  
de Magnòlia Hotel, a Salou 

Direcció: Carrer de Madrid, 8. Salou. Tel.: 
977 353 595. Preu mitjà: 30 €. Horari: 
restaurant i terrassa oberts de 21 h a 2 
h (la cuina, fins a 1 h). Web: www.pool-
barestaurant.com. C/e: info@poolbares-
taurant.com.

M
agnòlia Hotel, referent indiscutible 
0 &%#%#./ ''!%./ %* &./ $%#';/$#%
*+!#%1B!%./ %!+'%(%0'#"G#%#%J#'+/2%
ha convertit el bar de la seva privi-

legiada terrassa en un modern Restaurant & 

Lounge ./ %+5& %0 &%' !%$("!2%! 10& %./ % '%
temps ho permeti, tant per als hostes de l’hotel 
com per al públic en general. 

Una completa carta amb plats mediterranis 
i propostes per compartir i una selecta botelle-
&(#2%./ %($*'+/%*7*" '!%*'<!!(*!%(%1+4 &$!%(%/$#%
<10'(#% ! ' **(3% 4 % ;($ 5& !2% " ./(' !% (% #'"& !%
destil·lats Prèmium, conformen una proposta 
: &!<"('2%4($<1(*#%(%4 ! $,#4#%./ %0 &1 "%4 !%4 %
gaudir d’un relaxat sopar o un pica-pica infor-
1#'% $%' !%"#/' !%./ % $:+'" $%'#%0(!*($#2%6$!%#%
prendre les primeres copes de la nit en una zona 
lounge al ritme de la millor música jazz, soul, 
chill out, elèctric lounge i house del moment. 
T '%./ %,#%#%'#%;#!"&+$+1(#2% '%$+/%Poolbar & 

Restaurant de Magnòlia Hotel aposta per una 
cuina senzillament apetible, basada en receptes 
1 4(" &&<$( !%1+'"% !"(/ $./ !%(% '#5+&#4 !%#15%
la millor primera matèria de temporada. Carpac-
cio de gambes, tàrtar de salmó amb guacamole, 
coca de mozzarella, espàrrecs de marge a la 
graella, burrata amb oli oliva La Boella, talla-
&($ !%,& !./ !%!#'"#4 !%#15%;#15 !%(%: &4/& !%
i una bona varietat d’amanides (de llagostins i 
salmó, d’espinacs amb formatge de cabra, etc.) 
són algunes de les propostes més suggerents, 
lleugeres i refrescants per demanar al centre. 

8$"& % '!%0'#"!%0&($*(0#'!2%F(%4 !"#./ $% '!%
arrossos (rissotto de gambes i ceps, arròs cal-

43!%#15%''#1<$"+'%(%64 /<%U#0%J#'+/V2% ' 1 $"%
,+$#1 $"#'% $%#./ !"#%*/($#%1 4(" &&<$(#%./ %
abandera el restaurant, així com les vieires a 
la planxa, el llom de tonyina macerat en soja, 
el pop a la graella o l’hamburguesa de vedella 
Angus al punt amb ceba caramel·litzada. I, 

0 &% 6$#'(")#&2% '#%W#1#4 "#% 4 %S#&&#;+$#% (%
el coulant Poolbar s’enduen la palma dins 
l’impecable assortiment de postres casolanes. 
La vetllada en Pool Bar & Restaurant pot 
acabar-se a la zona lounge, ubicada al costat de 
la piscina i moblada amb confortables futons, 
sofàs i taules baixes, on se serveixen, a ritme 
de chill out, una àmplia selecció de còctels, 
4 !%4 '!%1B!%+&(;($#'!%(%!+6!"(*#"!%XY($6))2%
T&(1#: &#%Z #'2%J/&,%[+#&4%+%'CD' =#$4 &X2%
6$!%#'!%1B!%*'<!!(*!%XO#(./(&(2%W#$F#""#$2%
J#$%?&#$*(!*+2%O&9%W#&"($(%+%W#&;#&("#X2%
vins per a copes, champagne, cava i destil·lat 
Premium, amb especial atenció a la varietat 
4 %;($ 5& !%(%" ./(' !%! ' *" !2%*#,-!% !0 *(-
#'!2%  =7"(./ !% ($,/!(+$!% (% /$#% <10'(#% *#&"#%
d’aigües. 

Poololbababar & Restaurant

ZoZoZoZoZonananana   gegegelololounununungegegege a a a al l l l cocoststststatat d de e lalala p p p pisisiscicicinananana
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Restaurant Amaré,  
la bona cuina tradicional de Roquetes

Direcció: Avinguda Ports de Caro, 2. 43520 Roquetes.  Tel.: 977 500 380. Fax: 977 500 380. Horari: de 13:15 h  a 15:45 h i de 20:30 h a 
22:30 h. Tanca les tardes de dimarts i dimecres (excepte festius) i el mes d’agost. Targetes de crèdit: 4B, Diners, Master Card, 6000 i 
Visa. Serveis: Aire condicionat. C/e: amarerestaurant@telefonica.net.

E
stabliment amb més de mig segle de 
tradició familiar, és reconegut a les 
$+!"& !%*+1#&./ !%0 &%'#%./#'("#"%#15%
./-% '#5+& $%(%! &: (= $% '!%! /!%0'#"!2% $%

el marc tradicional de la cultura gastronòmica 
de les nostres terres. 

J("/#"%#'%5 ''%1(;%4 %Z+./ " !%\#'%*+!"#"%
4 %S+&"+!#V2% #'% *#&& &% 0&($*(0#'% ./ % "&#: !!#%
'#%0+5'#*(32%#./ !"%& !"#/&#$"%,#1('(#&%:#%! &%
inaugurat l’any 1940 i actualment ja hi trobem  
la tercera generació. 

El jove Joan Amaré Ramon n’és el xef, 
i comparteix els fogons amb la seva mare, 
Anna, amb una línia de cuina tradicional i de 
1 &*#"%5#!#4#% $%'#%./#'("#"%4 '%0&+4/*" %(% $%
/$#% #*/&#4#%  '#5+&#*(3>% 8'% 0#& 2% ./ % "#15B%
 !%4(/%]+#$2%4(&(; (=% '%1 $G#4+&2%./ %"B%/$#%
4 *+&#*(3%,/$*(+$#'%(%/$#%*#0#*("#"%0 &%#%6$!%
a 55 comensals.

Al celler hi ha aproximadament una vuitan-
tena de varietats de vins i caves, preferentment 
4 %' !%*+1#&./ !%"#&&#;+$($ !>

La carta té diversos apartats: entrants calents 
i freds, peixos, carns i postres. Inclou un menú 
diari per 13 € i un menú degustació, anomenat 
“Amaré 30 anys de cuina”, per 40 €. També 

*#'%4 !"#*#&% '%1 $P%4 %"#0 !2%./ %($*'+/%! "%
"M0(./ !%(%"&#4(*(+$#'!%"#0 !%\ $"& %' !%./#'!%F(%F#%
unes mandonguilles de carn i salsa amb favetes 
* &"#1 $"% =./(!(4 !V%(%' !%0+!"& !%T/$9 " !%4 %
Z+./ " !% $%^+*+'#"#%0 &%_`%a>

Com a especialitats culinàries de l’esta-
5'(1 $"2% ./ % & */0 &#% '#% ;#!"&+$+1(#% 1B!%
#$* !"&#'%4 %Z+./ " !2%#15%0'#"!%4C/$#%*/($#%
d’identitat pròpia amb els sabors de sempre, hi 
podem esmentar l’abadejo amb all i oli (13 €), la 
degustació de cruixents (12 €), el "tamboret" de 
la nostra terra (14,50 €), els daus de sípia amb 
5+' "!%:#&(#"!%\bc%aV2%' !%*&+./ " !%4C#5#4 G+%
(11,50 €), el conill amb salsa i rovellons (12 €), 
la cua de bou estofada (12,50 €), el lletó al forn 
(15 €) i, a l’hora de les postres, els cruixents de 
vainilla (7,50 €), el pastís tatén (5 €) i el cremós 
de xocolata i menta (6,50 €). 

El restaurant també ofereix un menú per 
13 € i un menú degustació per 40 €. El vi de 
la casa és de la DO Terra Alta (6 €).

El restaurant Amaré2%./ %B!%"+"#%/$#%& -
ferència gastronòmica a la comarca, ha estat 
distingit en nombroses ocasions i ostenta com 
a guardons el Diploma Turístic de Catalunya 
1991, el Premi Empresa 60 Aniversari Ro-
./ " $*%4 %'C#$9%d``b2% '%O(0'+1#%U#" ;+&(#%
d’Or de la Federació Espanyola de Hostaleria 
2003, la Medalla d’Honor del Turisme de Ca-
"#'/$9#%d``e%(%'#%W $*(3%8!0 *(#'%Z+./ " $*%
de l’Any 2008.

Família Amarararararéé

 qQuQuadadrere q que h hi haha a al l restauauaurararantntntntnt A A A Amaréréréréréré
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Masia Crusells,  
tota una referència gastronòmica a Reus

Direcció:  Autovia Reus-Tarragona, km 1, 43204. Tel.: 977 754 060. Fax: 977 772 412. Horari: de 13 h a 16 h i de 20 h a 23 h. Tanca les nits 
de dilluns i diumenge (obert només per a celebracions). Targetes de crèdit: 4B, Diners, Master Card, 6000, Visa. Serveis: Aire condicionat, 
aparcament i  4 menjadors privats per a fins a 300 comensals. C/e: masiacrusells@orangemail.es. Web: www.masiacrusells.com. 

A 
l’any 1970, els germans Miguel 

Brea van obrir, al peu llavors de la 
carretera de Reus a Tarragona, el 
restaurant Masia Crusells. El temps 

és relatiu, diuen els germans Miguel Brea, i 
F(%#, ; (= $%./ % '%./ %0 &%#%#';/$!%B!%1+'"%
4 %" 10!%0 &%#% ''!%$CB!%1+'"%0+*2%0 &./-% '!%
! 15'#%./ % &#%#F(&%./#$%*+1 $H#: $%0 &7%G#%
F#$%0#!!#"%./#!(%./#&#$"#%#$9!>%N/#&#$"#%#$9!%
de servei i d’oferir una cuina propera, sana, 
"&#4(*(+$#'%(%1 4(" &&<$(#>%O , $! $%#''7%./ %
són, els seus valors, el seu treball, la tradició 
./ % '!%F#%0 &1-!%! &%/$%& , & $"%;#!"&+$71(*%
*+$"($/#"%#%' !%*+1#&./ !%"#&&#;+$($ !f%0 &7%
"#15B%!#5 $% !*+'"#&% '%0& ! $"%(2% $%#./ !"#%
línia, continuen endavant.

La cuina és l’espai més important i valorat. 
Hi utilitzen la tècnica i les noves tendències 
*+1%#%, &&#1 $"#2%1#(%*+1%/$#%6$#'("#"% $% ''#%
mateixa, i respecten molt la matèria primera i, 
0 &%#(=72%4 (= $%./ % '!%#'(1 $"!%1+!"&($%"+"#%
la seva personalitat i essència. 

Els xefs són Mariano i Guillermo Miguel 

Brea2%1 $"& %./ % '!%#'"& !%"& !%; &1#$!2%José, 

Fernando i Jesús, són els directors de sala. 
El restaurant disposa, a l’entrada, d’un 

#10'(%5#&%./ %43$#%0#!%#'!%4(: &!+!%1 $G#-
4+&!2% '!%./#'!% " $ $%/$#%4 *+&#*(3%*'<!!(*#%
(%1+4 &$(!"#>%I#%*#0#*("#"%B!%0 &%#%6$!%#%_``%
comensals i disposa de lloc per a fumadors. 

El celler és també molt ampli i disposa 
d’un nombre molt important de vins i caves. 
La carta de vins inclou unes 300 referències.

Les especialitats culinàries de la casa són: 
bunyols de bacallà (10 €), ous fregits amb an-
gules i allets tendres (12 €), cargols a la llauna 
(14 €), llobarro a l’espatlla (16 €), turbot al 
forn (17 €), arròs caldós de llamàntol (23 €), 
6' "%#'%,+( %;&#!%\dd%aV2% !0#"''#%4 %*#5&("%#'%
forn (23 €) i, a la hora de les postres, maduixes 
amb gelat de vainilla i suc de taronja (4,50 €), 
crema catalana (4 €) i rebosteria casolana (5 €).

El restaurant també ofereix un menú de 
bg%a%\hiD%($*'7!V%(%*#'%4 !"#*#&%./ 2% $%" 1-

0+&#4#%\4 %; $ &%#%1 ("#"%4C#5&('V2%' !%*#'H+-
"#4 !%!3$%"+"#%/$#%& , &-$*(#%#%' !%*+1#&./ !%
tarragonines.

El vi de la casa és del Montsant (8 €).
Per la seva capacitat, bona cuina i bon ser-

: (2%*#'%4 !"#*#&%./ %Masia Crusells treballa 
1+'"% "+"% "(0/!%4 %5#$./ "!% (% * ' 5&#*(+$!%#'%
llarg de l’any. Disposa d’un gran aparcament 
i té en projecte la construcció d’un hotel al 
costat del restaurant. 

ge guguEls s s s s gegermrmrmrmrmananans s s MiMiMiguguel B B Brerea a a a a l’l’enentrtrtrtrada de M M Masasasiaiaia C C Cruruseselllllls

PaPaelelelellalalalalalala
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La Cuineta,  
una bona cuina al costat de la Catedral

Direcció: Nou Patriarca, 2 bis. 43003 Tar-
ragona. Tel.: 977 226 101. Horari: de 8:30 
h a 17 h. Tanca els diumenges. American 
Express, Diners, Master Card, 6000 i Visa. 
Aire condicionat. Dos menjadors privats 
per a de 4 fins a 9 comensals. C/e: lacui-
neta@ono.co.

GUIA DE RESTAURANTS I HOTELS

DE 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

E
l dia 4 de juliol del 2008 va obrir per 
primera vegada les seves portes el 
restaurant La Cuineta, al costat de la 
U#" 4&#'% 4 % S#&&#;+$#2% #% 'C !0#(% ./ %

ocupà Les Coques2%./ %!CF#:(#%"&#!''#4#"%#'%
*#&& &%4 %J#$"%I'+& $H>%D'%*#04#:#$"%4 '%& !-
taurant, Cèlia García, amb el ferm propòsit 
4 %4+$#&%/$%! &: (%4 %0&(1 &#%./#'("#"%(%/$#%
cuina ben feta. 

El restaurant s’engega a primera hora del 
matí, a les 8:30, per oferir la possibilitat de 
degustar a l’hora de l'esmorzar la seva rebos-
teria totalment casolana o els minientrepans 
4 %bQ%:#&( "#"!%4(, & $"!>%O %' !%R%6$!%#%' !%bd2%
+, & (=% !1+&)#&!%4 %,+&./(''#%(%;#$(: "2%#15%
/$#% <10'(#% ! ' **(3%4 %0'#"!% 4 '(*(+!+!%./ %
satisfan completament els comensals. 

I, a partir de les 13 h, l’opció estrella de 
La Cuineta és el seu menú de temporada, 
amb una àmplia varietat de combinacions, ja 
./ %*+10&-$%b`% $"&#$"!2%b`%! ;+$!%(%/$#%;&#$%
selecció de postres, a més dels suggeriments 
4(#&(!2%./ %!C =0'(./ $%#%:(:#%: />%S+"%#(=72%
amb pa, aigua, vi o cava, per 15 €, IVA inclòs. 
A la nit, el restaurant obre amb reserva prèvia 
per a grups. 

La cuina va a càrrec del xef Carlos2%./ %
elabora amb molt d’encert i professionalitat una 
cuina de línia catalana tradicional, de temporada, 
#15%0&+4/*" !%4 %0&(1 &M!!(1#%./#'("#">%

Entre les especialitats culinàries podem 
esmentar el saltat de musclos i escamarlans 
amb allets tendres, les verduretes de temporada 
a la graella, l’amanida de formatge Provolone 
amb fruits secs, el bacallà amb mussolina de 
poma daurada sobre llit de patata fornera, 
caldereta d’anyell a l’extremenya, peus de 

porc a l’antiga, llenguado amb dos cítrics i, 
en el capítol de les postres, banda de cabell 
4C<$; '%#15%,&/("!%! *!2%E#1%4 %*#,-%I#%U/($ "#%
i escalopa de poma. 

De La Cuineta voldríem destacar tres 
!+&0& $ $"!%*#&#*" &M!"(./ !>%I#%0&(1 &#2%./ %
s’intueix només travessar el portal i entrar a 
l’establiment, és l’ambient molt acollidor i el 
tracte afable i personalitzat. El comensal es 
"&+5#%#15%/$%1 $G#4+&%& 4/K"2%#15%'C $*#$"%
4 %'#%0 4&#%&+1<$(*#%./ %B!%0& ! $"% $%"+"% '%
local i una decoració molt personal, amb cu-
'' & !%(%,+&./('' !2%1<./($ !%#$"(;/ !%4 %*+!(&%
i altres detalls de molt bon gust. La capacitat 
del menjador és de 45 persones i disposa de 
menjador per a fumadors. 

La segona agradable sorpresa és la carta de 
:($!2%./ %($*'+/%1B!%4 %d``%& , &-$*( !2% $%'#%
./#'%F(%!3$%0& ! $"!% '!%1(''+&!%:($!%4 '%0#M!%(%
de l’estranger. La mateixa Cèlia exerceix de 
sommelier i com a vi de la casa ofereix el Bach 
sec. Finalment, cal citar l’excel·lent relació 
./#'("#"% (% 0& /% 4 % '#% ! :#% */($#>% T'#"!%1+'"%
5 $% '#5+&#"!2%0' $#1 $"%!#"(!,#*"+&(!2%./ 2%#%
1B!%4 % 'C#0/$"#"%#$" &(+&1 $"2% ,#$%4C#./ !"%
petit restaurant del costat de la Catedral un 
gran temple per al bon menjar i tot un lloc 
de referència a la part alta de la nostra ciutat. 

Cèlia GarcíaCèCèCèCèCèCèCèCèCèlililia a a a a a a a a a a GaGarcrcíaíaCèlia García

La CuinetaLa CuinetaLa Cuineta
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Els Gourmets de Tarragona  
visiten el restaurant Anàgoras

Direcció: Moll de Llevant B4. 43004 Tarragona. Tel.: 977 228 128. Horari: de 13:30 h a 16 h i de 21 h a 23 h. Tancament diumenge. 4B, 
Master Card, 6000 i Visa. Aire condicionat, aparcament, terrassa. 

E
ls Gourmets de Tarragona han celebrat 
el sopar del mes de juliol al restaurant 
Anàgoras, de Marina Port, a Tarragona, 
on assaboriren un menú degustació 

 '#5+&#"%0 '%= ,%4C#./ !"% !"#5'(1 $"2%Carles 

Duran.
Els Gourmets van visitar la terrassa situada 

damunt del restaurant, on les vistes de la Marina 
amb Tarragona al fons són excepcionals, i van 
0& $4& %/$#%*+0#%4 %*#:#% $%#./ !"%#15( $"%
lounge chill out.

Després, ja asseguts a taula, abans d’iniciar 
el sopar i com és habitual, Francesc Saldaña, 
soci d’Experienzia (estratègia i gestió per a 
Pymes), abans subdirector general de La Caixa 
(%4 %[#$0(1 2% '%./#'% $%#./ !"#%+*#!(3%,+/% '%
convidat d’honor dels Gourmets, va fer una 
breu conferència entorn al futur de les caixes 
d’estalvi, i n’analitzà l’evolució dels darrers 
#$9!% (% '#% 0& :(!(5' % 0&(:#"(")#*(3% ./ % "($4&<%
lloc en els proper mesos o anys.

Tot seguit s’inicià el sopar amb dos ape-
ritius: hot Filadelphia i caputxino vegetal de 
menta, acompanyats de cava rosat Adernats 
Brut. Com a primer plat es van servir unes 
:( (& !%*+$6"#4 !%(%&+!"(4 !%#15%0+1#%<*(4#%
xips, glòbuls d’or i microvegetals. A con-
tinuació, bacallà negre, puré d’endemane, 
ravioli de col, puré de nap Daikon, favetes i 
shitakes, regat amb vi Cyatho Verdejo, de la 
Denominació d’Origen Rueda. Després, de la 
" &&#2%0+&./ "%&+!"("%#15%1#4/(= !2%0 5& %&+!#%

'(+6'(")#4#%(%(+;/&"2%1#&(4#"%#15%:(%$ ;& %O %
Beroz Crianza, de la DO Somontano. Final-
ment, com a postres, la xocolata i el mango 
rostits en moviment. També petis, piruletes, 
 !"!#$%& i escuma de llet merengada, amb 
cava Adermats Brut Nature.

D'%6$#'%4 '%!+0#&2%Francesc Saldaña, en 
nom de l’Associació de Gourmets, va lliurar 
 '% 4(0'+1#% ./ % #*& 4("#%  '% 0#!% 4 % 'C $"("#"%
gastronòmica tarragonina als responsables del 
restaurant, concretament a Raül Mata, propi-

etari del restaurant, a Antonio Gómez, director 
de sala (maître) i a Carles Duran, cap de cuina.

Z *+&4 1%./ 2%($#/;/&#"%'C#$9%d``e2%#15%
el nom de RossVand2%  $% /$ !% 1#$M6./ !%
instal·lacions del moll B4 de Marina Port Tàr-
&#*+%4 %S#&&#;+$#2%#./ !"%& !"#/&#$"%:#%*#$:(#&%
el nom pel de Racó del Port l’estiu del 2009, 
(%./ %1B!%"#&4%:#%0#!!#&%#%4(&@! %Anàgoras. 
Ofereix una cuina de línia mediterrània actual, 
5 $%"& 5#''#4#2%(%*+10"#%#15%/$%* '' &%./ %"B%
unes 70 referències de vins i caves.

Carles D D D D D D Dururururanananan, , , , AnAnAnAnAntotototototoninininininininio o o o o o o GóGóGómemememememememez,z,z,z,z,z,z, R Raül Mata i Frararancncncncesesc c c SaSaSaSaSaldldañañañañañañaaaa

gogogogoElElElElElElElElElEls s s s s GoGoGoGoGoGoGoururururmemememememetstststststststs a a a a a a a l l l l l l’A’A’A’A’Anànànàgogogogoraras
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Celebració i lliurament dels guardons del XXV aniversari de la revista 

A
./ !"% #$9% d`b`2% '#% & :(!"#%Gastro-

nomia i Turisme compleix els seus 
primers 25 anys d’existència. Per 
#./ !"%1+"(/2% '!%! /!%4(& *"+&!2%Fèlix 

Llovell i Ramon Segú, van voler celebrar una 
festa d’aniversari de les “noces d’argent”. La 
festa es va fer conjuntament amb l’Associació 
dels Gourmets de Tarragona, el passat 11 de 
juny, a l’hotel Gran Palas de la Pineda (Vila-
seca), amb un sopar presidit pel president de la 

Diputació de Tarragona i alcalde de Vila-seca, 
Josep Poblet2%  $%  '% ./#'% :#$% 0#&"(*(0#&@F(%
gairebé un centenar de persones.

IC#*" % !%:#%($(*(#&%#15%/$%#10'(%(% =./(!("%
aperitiu als jardins de l’hotel, regat amb xam-
pany Henry Abelé.

D5#$!%4 %'C($(*(%4 '%1#;$M6*%!+0#&2% '#5+-
rat pel xef del Gran Palas, Ion García, va tenir 
lloc el lliurament de guardons atorgats per la 
publicació Gastronomia i Turisme a diferents 

establiments de la restauració i l’hosteleria, en 
presencia del gurmets, autoritats i mitjans de 
comunicació convidats.

8'!%;/#&4+$!2%./ %*+$!(!"(& $% $%/$#%<$,+&#%
./ %& *+&4#:#%'#%"&#4(*(3%&+1#$#%4 '%"&#$!0+&"%
de l’oli i del vi en l’antiga Tàrraco, van ser 
lliurats pels directors de la revista, Fèlix Llovell 
i Ramón Segúf%0 '%0& !(4 $"%4 %'#%O(0/"#*(32%
Josep Pobletf%0 '%0& !(4 $"%4 '!%Y+/&1 "!%4 %
Tarragona, Emili Mateu, i pel president de la 
fundació Gresol, Antoni Pont.

Només els guardonats Herman Bareiss 
i Xavier Rocas van excusar l’assitència per 
motius ineludibles. Acabat el lliurament, Santi 

Millor restaurant 2010: 

Can Fabes, Santi Santamaria

Millor restaurant 
de les comarques tarragonines 2010:

Joan Gatell, de Joan Pedrell

Millor restaurant de cuina italiana 2010

Y(+&;(+2%4 %Y(+&;(+%J &#6$(

Millor director de sala 2010:

Josep Monje, de Via Veneto

Millor hotel 2010:

Gran Palas, d’Indaleci Salas

geViVista gegegenenenerararal l de la celelebrbracacióió d de e l’l’ananivivererersasasaririri

Millor Relais & Châteaux 2010:

Mas de Torrent, de Xavier Rocas

Millor hotel i restaurant d’Alemanya 2010:

Bareiss, de Herman Bareiss

Millor xampany 2010:

Henry Abelé, Freixenet, d’Àngel Pereda

Millor vi 2010:  

Clos Montblanc, Masia Les Comes Reserva 
2005, cellers Concavins, d’Antoni Casablancas

Millor aigua 2010:

Vichy Catalán, de Joan Renart

GUARDONS
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 aniversari de la revista Gastronomia i Turisme

Santamaria i Joan Renart van agrair en nom 
de tots els guardonats la distinció rebuda i van 
elogiar la tasca desenvolupada durant tants 
anys per la revista Gastronomia i Turisme 
i pels seus responsables. Finalment, Josep 

Poblet va cloure els parlaments amb paraules 
encoratjadores i de felicitació per als premiats 
i per a la revista i els seus autors.

En el decurs del sopar, es va presentar el 
número 136 de Gastronomia i Turisme, una 
 4(*(3% ="&#+&4($<&(#%./ %*+11 1+&#% '!%dc%
#$9!%4 %'#%0/5'(*#*(3%(%./ %& *+&4#% '%0&(1 &%
número, amb la portada dedicada al restaurant 
Giorgio2%./ %0+!#%4 %1#$(, !"% '%0#!%4 '%" 10!%

guFoto "dede f famamília" del lliurament de guardons

 $% '%"&#$!*/&!%4 '%./#'%!CF#%0+;/"%1(''+&#&%1+'"%
'#%& :(!"#2% !0 *(#'1 $"%4 !%./ %*+10"#%#15%
el suport i la col·laboració d’Arola Editors. 

A les pàgines de Gastronomia i Turisme 
F#$%./ 4#"%& E *"("!2%4/&#$"%#./ !"%dc%#$9!2%
viatges als Estats Units, Xile, Egipte, Tunísia, 
D' 1#$9#2% Y&#$% [& "#$9#2% ?&#$H#2% h"<'(#2%
Y&-*(#% +% 8!0#$9#f% *& / &!% 0 '% W 4(" &&#$(%
(% 0 '% [<'"(*f%  '!%1(''+&!% & !"#/&#$"!% (% F+" '!%
d’Europa, com El Bulli, Arzak, Celler de Can 
Roca, Louis XV, Grand Vefour, Taillevent, 
Lasserre, Ritz Madrid, Villa Magna, Mas de 
Torrent, Gran Palas, Plaza Athenee, Savoy, 
Negresco o Bareiss. 

U#'%#0/$"#&2%6$#'1 $"2%./ % '%1 $P%4 '%
sopar d’aniversari, elaborat per el xef Ion 

García, de la cuina del Gran Palas, va co-
1 $H#&%#15%&#:(+'(%"&#$!0#& $"%4 %;#15#2%5+/%
de mar amb sopeta de crustacis i germinats, 
pop amb crosta de cigrons amb cansalada i 
0/&B% 4 % 0#"#"#% :(+' "#% (% !#1,#($#f% 'C<0#"% :#%
*/'1($#&%#15%*#5&("%*+$6"#"% $%'' "%4C+: ''#%(%
tabule aromatitzat a la cúrcuma i, per acabar, 
babaroise de crema catalana amb pinya cara-
melitzada i gelat de coco. El sopar va ser regat 
amb Àtrium, Clos Montblanc, Cava Malvasia 
Brut Reserva Freixenet i aigues minerals Font 
d’Or i Vichy Catalán. 
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 g g gLliurament del guardó a Clos MontblancLlLlLlLliuiuiuiurararamemememementntntntntntntntntntnt d d d d d d d delelelelelelelelelel g g guauauauauauauauauardrdrdrdrdó ó ó ó ó a a a a a a a ClClClClosososos M M Monontbtbtbtbtbtbtbtblalanc

ramementnt delel g guardrdó ó ó a Joan GatelelellLliurament del guardó a Joan GatellLlLliuiuraramementntntntnt d delelel g guauardrdrdrdó ó ó ó a a JoJoanan G G G G G Gatatatatatelelelelelell

Ion GaGarcíaíaíaíaíaíaíaía i i i i i i S S S S S S S S Sananananti Santamaria  g g g g g p njnj (V(V(V(V o)Lliurament del guardó a Josep Monje (Via Veneto)Lliuramememementntntntntntntntnt d delelelelelelelelel g g g g g g g g g g g guauauauauauauauauauardrdrdrdrdrdrdrdó ó ó ó ó ó ó a a a a a a a JoJoJoJoJoJoJosep Monjnje e e e e e e e (V(V(V(V(V(V(V(Viaiaia Veneto)

Lliurament del guardó al Gran PalasLliurament del guardó al Gran PalasLlLlLlLlLlLlLlLliuiuiuramememememememementntnt del g g guauauauardó al Gran PalasssLliurament del guardó al Gran Palas Lliurament del guardó a Vichy CatalánLliurament del guardó a Vichy CatalánLlLlLliuiuiuiurarararamemement d d d d d delelelelelel g g g guauauauauauardrdrdó ó a ViViViVichchchchy y CaCaCaCaCaCatatatatatalálálánLliurament del guardó a Vichy Catalán

Lliurament del guardó a GiorgioLliurament del guardó a GiorgioLlLlLlLlLlLlLlLliuiuiuiurararamememememememememememementntntntnt d d d d d d delelelelelelel g g g guauauauauardó ó ó a a a a a a a a GiGiGiGiGiGiGiGiGiororororororgioLliurament del guardó a Giorgio Lliurament del guardó a Hotel BareissLliurament del guardó a Hotel BareissLlLlLlLlLlLlLlLlLlLlLlLliuiuiuiuiuiuiuiuiurarararamememememementntntntntntnt d d d d d delelelel g g guauauauardrdrdrdó ó ó ó ó ó a a a a HoHoHoHoHoHoHoHoHoHoHotetetel l BaBaBaBaBaBarerereissLliurament del guardó a Hotel Bareiss

Lliurament del guardó a Henry Abele (Freixenet)Lliurament d d d d d d d d delelelel g g g guauauauauauauauauardrdó a Henrnry AbAbAbAbAbele (Freixenet)Lliurament del guardó a Henry Abele (Freixenet)

Lliurament del guardó a Can FabesLlLlLlLliuiuiuiuiuiuiurararararament del guardó a CaCaCan n FabesLliurament del guardó a Can Fabes




