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Editorial
La restauració: un sector que s’adapta als nous temps
És ben cert que Catalunya és un país que valora el bon menjar, la tertúlia al voltant de la taula i la manera de cuinar bé. La tradició culinària i la capacitat creativa de molts cuiners de prestigi de casa nostra,
que han sabut utilitzar diverses tècniques i procediments, des de les més simples fins a les més sofisticades, han fet que la gastronomia catalana sigui una de les més reconegudes del món. La combinació
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de la terra i el mar, ens aporta un bon assortiment de productes de tota mena que fan una cuina senzilla

Fer les paus
amb l’alimentació

i exquisida per al comensal. Sabem que els nostres productes autòctons ens permeten oferir una va-
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adequada i equilibrada.

Joan Roca,

No obstant, com en tots els sectors, la restauració també s’ha vist afectada per les dificultats de la crisi.

cuiner del restaurant el
Celler de Can Roca
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rietat de textures, colors i sabors tan tradicionals com innovadors, que es complementen de manera

Encara que aquest no és l’únic entrebanc que ha passat factura a aquest sector en els darrers anys. Hi
ha hagut altres factors que han ajudat a provocar una baixada d’afluència de públic: inversions als locals
per complir la llei antitabac i, d’altra banda, la pujada d’impostos, els quals han perjudicat directament
el sector i han obligat aquest col·lectiu a fer un canvi de rumb, per no haver de tancar el seu negoci.
Tot això amb esforç i sacrifici. Els restauradors han hagut de reinventar-se per adaptar-se a la nova situació, sense perdre l’essència i la personalitat del seu local oferint el mateix producte de qualitat amb
preus i menús més competitius i econòmics, per seguir-se mantenint fidels a la seva clientela i, si és possible, captar nous clients.
La restauració està considerada com un dels pilars de l’economia del nostre país. La gastronomia catalana es consolida com un reclam fonamental per a diversificar l’oferta turística i per a estimular el desenvolupament econòmic local, regional i nacional on el segell català hi té molt a veure ja que és reconegut
com a sinònim de garantia i qualitat.
Ara que gairebé som a les portes de Nadal, com cada any i malgrat tot, molts restaurants ja estan treballant a tot gas per oferir-nos diferents menús per celebrar dinars i sopars d’empresa i familiars, amb uns
preus que de ben segur seran a l’abast de totes les butxaques, perquè puguem seguir gaudint d’aquests
típics i tradicionals àpats nadalencs.
núria garriga
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En els darrers anys, diverses iniciatives han començat a promoure
activament el consum de productes frescos, naturals i de proximitat

Fer les paus
amb l’alimentació
És difícil apuntar els beneficis de la dieta
mediterrània que no siguin coneguts per
al gran públic. Malgrat tot, també ho
és el fet de trobar persones que hagin
incorporat aquest patró alimentari en
el dia a dia. Així ho certifica el Ministeri
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient,
JORDI CABANAS

que atorga al seu web una valoració de
4 sobre 9 pel que fa al grau de seguiment
d’aquest model a l’Estat espanyol. Una
puntuació més que discreta, sens dubte,
però que no hauria d’emmascarar una
preocupació creixent envers aquest
valuós tresor gastronòmic i cultural i,
per extensió, pels aliments sans, naturals
i de proximitat.

La llonganissa de Vic, un producte amb
Indicació Geofràfica Protegida (IGP)

JORDI CABANAS
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S’incrementa el consum dels productes ecològics

S

Cèlia Roca
cereals, les fruites i verdures fresques (de les que

altres territoris d’Europa on no s’acostumen a res-

American Dietetic Association, les dones més grans

els experts recomanen prendre cinc racions di-

pectar els esquemes nutricionals descrits.

de 62 anys i aquells que fan exercici físic regular-

àries), la fruita seca, els llegums i l’oli d’oliva. Així

ment són els que més segueixen la dieta mediter-

mateix, la dieta mediterrània també contempla el

Tanmateix, el ritme de vida actual ha empès en

rània. Un hàbit lloat i reconegut arreu del món —de

consum moderat de carns blanques i roges, peix,

les últimes dècades a alterar aquests patrons sa-

fet, la UNESCO el va declarar Patrimoni Immaterial

ous, llet i derivats lactis, acompanyats de vi o in-

ludables i abraçar-ne d’altres que no ho són pas

de la Humanitat el 2010—, i que en els últims anys

fusions.

tant —per exemple, el menjar ràpid o els plats

Segons un estudi publicat a la revista Journal of the

precuinats—, i que han contribuït a l’aparició de

ha anat guanyant terreny a altres pautes d’alimen-

diversos problemes a gran escala, com ara l’obe-

tació.

Menjar mediterrani: un aliat de tot cor

De tota manera, l’abast d’aquesta forma de vida

Per bé que gaudir d’un bon estat de salut també

de Salut, l’Estat espanyol ha passat de tenir un

no només té a veure amb la nutrició, ja que també

depèn d’unes altres variables, no s’han de perdre

40% de població amb sobrepès ha enregistrar-ne

inclou coneixements, pràctiques i tradicions lliga-

de vista els nombrosos efectes favorables que hi

un 54% en tan sols 26 anys. Aquestes dades, a

des amb el menjar, i que van de la terra a la taula.

exerceixen els productes esmentats. Així ho certifi-

més, podrien ser encara més alarmants, ja que

Això engloba, per tant, activitats tan diverses com

quen diversos estudis científics duts a terme des de

aquest percentatge es basa exclusivament en les

els conreus, la ramaderia, la pesca, la conservació,

fa més de 60 anys: segons aquests treballs, el grau

respostes dels entrevistats, i no pas en el seu pes

la transformació, la preparació i el consum dels ali-

d’incidència de les malalties cardiovasculars és me-

real mesurat in situ. Al seu torn, l’estudi revela

ments. Entre ells tenen un paper fonamental els

nor als països mediterranis que als Estats Units i

que també s’han incrementat les malalties cròni-

sitat. De fet, segons la darrera Enquesta Nacional

Caramels i xocolata publicitaris

Regals d’empresa per Nadal. Fabricació de tot tipus
d’articles publicitaris fets de caramels i xocolates.

C/ Puigoriol, 95 B - 08329 • Teià (Barcelona)
Tel. 935 194 081 Mòvil 695 039 909
info@dolcebcn.com - www. dolcebcn.com

JORDI CABANAS

L’Especial Alimentació i hostaleria | 5

Les parades venen tot tipus de productes frescos i de temporada

ques relacionades amb els quilos de més.

especial a la dieta diària, prioritzant els productes

sense presses, tal com ho han estat fent les mares

frescos, saludables i naturals al cistell de la compra.

i àvies una generació rere l’altra. Afortunadament,

Situacions com aquesta expliquen perquè cada cop

I per descomptat, tornant la vista a les formes de

la reconfortant i inconfusible cadència del xup-xup

són més les persones que dediquen una atenció

preparació de sempre: plats elaborats a foc lent,

es resisteix a deixar orfes els fogons mediterranis.

La Casa del Pernil - C. Abat Racimir, 11. Olot

R E S T A U R A N T

CLAR DE LLUNA
a Ca l’Enric

La Casa del Pernil - C. Dolors, 8. Olot

LA VIA ANNIA

Celebracions fins a
130 persones

a Ca l’Enric

Celebracions fins a
250 persones

www.calenric.net
Ctra. Camprodon s/n - 17813 La Vall de Bianya - Tel. 972 29 00 15

La Casa del Pernil
www.lacasadelpernil.com

C. Dolors, 8. T 972 27 30 87
C. Abat Racimir, 11. T 972 27 26 23
info@lacasadelpernil.com
Olot. La Garrotxa

JORDI CABANAS
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Mostra d’un plat elaborat pel cuiner del Restaurant Cau Faluga de Manlleu

El triomf de l’slow food

aris locals va endegar una manifestació en senyal

necessitat de preservar la diversitat dels conreus i

de protesta contra la posada en funcionament del

dels animals adreçats al consum humà.

Per a designar aquesta tendència, es va encunyar

controvertit restaurant. Això no obstant, la inici-

el concepte slow food (‘menjar lent’), amb el que es

ativa d’aquests professionals va anar més enllà, ja

Gairebé tres dècades després, aquest moviment

fa referència a aquelles propostes gastronòmiques

que no van trigar a plantejar una alternativa salu-

s’ha estès a uns 130 països d’arreu del món. A més,

que tenen en compte la procedència de les matèri-

dable per al menjar ràpid. La seva proposta n’era

l’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimen-

es primeres i els productes emprats en la seva pre-

l’antítesi, ja que defensava uns hàbits alimentaris

tació i l’Agricultura (FAO) va reconèixer oficialment

paració, així com la manera de cuinar-les.

antagònics, cimentats en l’ús de productes natu-

Slow Food com a organització sense ànim de lucre

rals i en la preparació de receptes tradicionals i cui-

el 2004, bo i signant-hi un acord de cooperació.

Els orígens d’aquest fenomen es remunten al 1986,

nades a foc lent. Sobretot, aquest descripció s’ade-

Actualment, es distingeixen amb aquesta etiqueta

any en què es va inaugurar una hamburgueseria

qua als plats de cullera, pensats per a gaudir-ne

els productors, processadors, comerciants i cuiners

al costat de la popular Piazza di Spagna de Roma.

reposadament. De la mateixa manera, els impul-

que comercialitzen allò que es coneix com Aliments

Com a resposta, un grup de periodistes d’alguns di-

sors d’aquest corrent també posaven l’accent en la

i Plats de l’Arca, en clara al·lusió a l’arca de Noè.

La carn de poltre és
bona, tendra i saludable!
Ramader - Carnisser

Productor i distribuidor de carn de poltre de muntanya del Ripollès

m. 629 724 459
jmoretroque@yahoo.es
AGROBOTIGA DE LA CARN
C. de la font, 9
17869 Llanars
www.agrobotigadelacarn.com
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Les dones més grans de
62 anys i aquells que fan
exercici físic regularment
són els que més segueixen
la dieta mediterrània”

Celler Cooperatiu d’Arté s

Slow Food Barcelona
va editar l’any 2011
la primera guia de
restaurants km
0, on s’incloïen 20
establiments catalans
que elaboren els seus
plats amb productes de
proximitat i ecològics”

Mostra de productes del Celler Cooperatiu d’Artés, els quals formen part de la DO Pla de B

Km 0: aliments produïts a prop de casa

canvi climàtic, ja que minimitzen les emissions de

seus productes a Catalunya i dintre de la seva prò-

CO2 generades durant el transport dels aliments a

pia explotació.

Una altra iniciativa que persegueix el consum de

la seva destinació final; en segon lloc, la voluntat

productes alimentaris de qualitat és el projecte

de donar suport als productors locals —tot facili-

Tot i això, aquest no és l’únic col·lectiu que s’ha su-

Km 0, fet al costat de casa. Impulsada per l’Associa-

tant-ne accés a uns circuits comercials dominats

mat a aquest moviment: ben al contrari, els cuiners

ció Agrària de Joves Agricultors (ASAJA), l’objectiu

per les grans superfícies i els grans distribuïdors—

i restauradors també han volgut adherir-se a una

és promoure la compra i el consum de productes

i, finalment, la necessitat de satisfer uns consumi-

proposta tan saludable com atractiva des del punt

agrícoles i ramaders de proximitat produïts a Ca-

dors cada cop més sensibles i més ben informats

de vista culinari. I no es tracta d’un fet aïllat: sen-

talunya. Aquesta acció, que s’inspira en actuacions

sobre nutrició i seguretat alimentària, els quals

se anar més lluny, Slow Food Barcelona va editar

molt semblants que han assolit un gran èxit a al-

arrodoneixen l’experiència de la compra amb el

l’any 2011 la primera guia de restaurants km 0, on

tres països d’Europa occidental —com ara França,

coneixement de l’origen dels productes adquirits i

s’incloïen 20 establiments catalans que elaboren

Itàlia o el Regne Unit—, també aspira a recuperar

dels mètodes de producció.

els seus plats amb productes de proximitat i ecològics. A més del primer d’aquests establiments en

el costum d’anar al mercat a comprar els aliments
directament als productors.

A l’espera de posar en marxa una etiqueta que avali

obrir les seves portes a la capital catalana (el Mam i

El projecte s’articula al voltant de tres grans eixos.

els productes de proximitat o km 0 —també ano-

Teca, al barri del Raval), hi figuraven d’altres com El

Primerament, la reivindicació de l’agricultura i la

menats de cadena curta—, ASAJA ha creat un logo-

Fort d’Ullastret, Casa Nostra (a Corbera de Llobre-

ramaderia tradicionals com a motors per afavorir

tip lligat a aquest moviment, d’ús voluntari per als

gat) o El Capritx (situat a Terrassa i guardonat amb

la conservació del medi ambient i per posar fre al

productors agrícoles i ramaders que produeixin els

una estrella a la prestigiosa Guia Michelin).

Nou Restaurant

Cuina i tastets “de León” — Cuina de mercat —
Dinars d’empresa — Banquets — Reunions Faminliars …

Carrer Torelló, 35
08500 Vic
Tel. 93 889 19 50
A/e cocinero.60@hotmail.com

Tancat els dimarts per festa setmanal excepte festius

comellas

BOTIGA ON-LINE

www.cancomellas.com
BOTIGUES

CARNS DE QUALITAT
ELABORACIÓ PRÒPIA

Av. del Castell, 14 TEL. 93 859 18 59
Pl. Sant Fortià, s/n TEL. 93 859 46 08
08570 - Torelló

JORDI CABANAS

JORDI CABANAS
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Productes de proximitat, una aposta responsable per l’economia local.

Distintius de qualitat

núm. 1151/2012 (DOUE L343 de 14/12/2012).
En l’actualitat, a Catalunya hi ha 10 productes que han rebut el reconeixement

A diferència dels productes de proximitat, aquells que tenen Denomina-

comunitari de DOP: l’arròs del Delta de l’Ebre, l’avellana de Reus, el formatge i la

ció d’Origen Protegida (DOP) sí disposen d’un etiquetatge regulat. Amb ell,

mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya, la mongeta del Ganxet, els olis de la Terra

s’identifiquen els aliments originaris d’un indret determinat o regió (fins i

Alta, Les Garrigues, Siurana i el Baix Ebre-Montsià i la pera de Lleida. A aquest

tot, pot arribar a tractar-se d’un país), la qualitat i les característiques dels

llistat, s’hi podrien afegir en breu dues matèries primeres que a hores d’ara estan

quals responen fonamentalment o exclusivament a les particularitats geo-

en procés d’obtenir aquesta distinció: l’oli de l’Empordà i els fesols de Santa Pau.

gràfiques, naturals i humanes que en són pròpies. A més a més, cal que totes

Per les seves particularitats i propietats, tots aquests productes han pogut fer-

les fases de producció, transformació i elaboració es duguin a terme íntegra-

se un lloc destacat dins del receptari tradicional català i, en general, de la dieta

ment dins de la zona geogràfica definida, tal com recull el Reglament (UE)

mediterrània.

BAR - RESTAURANT LA TORRE

TANCAT
ELS DIMECRES

Salons per a grups
Esmorzars de forquilla
Menú diari i de cap de setmana
Obrim cada dia a 2/4 de 8 del matí

RESERVEU EL VOSTRE
DINAR/SOPAR D’EMPRESA
T 938 129 129 - 669 825 749

Pol. Ind. C. Oest, 2 / 08518 La Torre d’Oristà

Gaudiu d’un entorn incomparable

Mòbil. 669 82 57 49
08519 La Torre d’Oristà
www.planoguera.com

OBERT TOT L’ ANY

La Torre d’Oristà - Sortida 164 de l’Eix transversal (a 20 minuts de Vic)

JORDI CABANAS
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El pa és un aliment bàsic de la nostra dieta diària

D’altra banda, no s’ha de perdre de vista que la cuina catalana també es recolza en altres distintius que certifiquen la procedència i les bondats de determinats aliments, com ara les Denominacions d’Origen (DO) —en el cas dels vins,
per exemple, se’n comptabilitzen 12—, la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) o la
Marca Q de qualitat.
Aquesta circumstància ha tingut reflex en l’oferta de restauració, que ha apostat
decididament per recuperar la tradició gastronòmica del país. Un cas il·lustratiu
seria el de la cadena de restaurants barcelonina La Llavor dels Orígens. Des de fa
una dècada, els seus establiments recuperen la gastronomia típica del Principat,
mitjançant plats confegits amb productes locals, de temporada i de qualitat. Fins
i tot, part de la seva carta beu del llibre de Sent Soví, un receptari escrit en català
i que data del 1324. Una acció similar és la que, des de 1994, porten a terme alguns
restaurants i hotels de la Garrotxa: la denominada Cuina Volcànica, que aglutina
plats elaborats amb productes de la comarca i conreats en terrenys volcànics. El
gremi hostaler tampoc no és aliè a aquest fenomen, ja que de manera sovintejada
organitza jornades gastronòmiques temàtiques fonamentades en els productes
de la terra, com en el cas dels Paradors (entre ells, els de Cardona i Arties).
Sa i ecològic
Aquesta preocupació per la qualitat també involucra els productes ecològics, entesos com aquells aliments agraris i ramaders obtinguts mitjançant processos i
tècniques naturals i sostenibles. L’etiqueta de certificació que els identifica, i que
a Catalunya és supervisada pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
(CCPAE), no només garanteix aquestes pràctiques, sinó també que compleixen la
normativa general de sanitat i seguretat alimentàries. A finals del 2013, el portal
Guiacat.cat tenia indexada una trentena de restaurants de cuina ecològica a Catalunya.
Qualsevol d’aquestes idees i suggeriments poden esdevenir, en definitiva, un
passaport cap a un estil de vida més saludable, un autèntic regal per als paladars
més exigents i, de retruc, una garantia per a la supervivència de l’economia i les
activitats del fràgil camp català. •

www.serhshotels.com
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Joan Roca

,

cuiner del restaurant

el Celler de Can Roca

JORDI ARIMANY

“L’única gran
pretensió que tenim
és passar-nos-ho bé
fent el que fem”

Joan Roca, durant l’entrevista al
restaurant del Celler de Can Roca

C

Adriana Delgado

Joan Roca i Fontané (1964) és fill de
Josep Roca, conductor d’autobusos,
i de Montserrat Fontané, cuinera del
restaurant Can Roca. Els seus germans
són Josep, sommelier, i Jordi, al càrrec
de les postres, i tots tres són els
responsables del Celler de Can Roca,
a Girona, amb tres estrelles Michelín
i considerat el millor restaurant del
món, segons el rànquing de la revista
Restaurant.

Com defineix la cuina del Celler de Can Roca?

No sabíem exactament on aniríem a parar ni que serí-

Cuina catalana, inspirada en la tradició i que utilitza

em on som ara. No teníem grans pretensions, l’única

productes de proximitat, però que al mateix temps

gran pretensió era passar-nos-ho bé fent el que fem,

està oberta al diàleg. Al diàleg amb la ciència, perquè

gaudir cuinant i servint, no posar-nos límits, somiar...

està molt tecnificada, i amb el productor, i que cada

I sobretot, convertir el restaurant en un espai hedonis-

vegada és més transversal. Per tant, és una cuina com-

ta. Els canvis importants o punts d’inflexió en la nos-

promesa amb la tradició i oberta a la innovació i a la

tra història professional vénen donats pels canvis en

modernitat.

l’espai. El primer, quan fem la primera reforma a l’antic
local, el 1997, i el segon, el 2007, quan vam venir aquí

Sempre havia tingut clar que fos així o ha anat

–a can Sunyer. En tots dos casos vam poder ampliar el

canviant d’idea al llarg del temps? Com es fa evi-

nostre ventall de possibilitats, l’estructura, l’organit-

dent aquesta evolució?

zació, i tot allò que podíem oferir. Si per alguna cosa

Sempre hem tingut clar que volíem un restaurant on la

havíem treballat, era per tenir aquest restaurant; no

gent s’ho passés bé, un restaurant on passessin coses.

tant pel reconeixement, que també, sinó per fer reali-

Som inconformistes, i ho som des que vam començar.

tat el somni de quan vam començar, el 1986.
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La cuina del Celler
de Can Roca està
compromesa amb
la tradició i alhora
oberta a la innovació
i a la modernitat”

La virtut d’aquesta
casa és que hem
tingut la sort
que tres germans
han fet de la
seva professió
la seva passió”

Ser el millor restaurant del món implica
una sèrie de condicionants que probablement beneficien
més al propi país que
al restaurant”

Va ser només fruit de la casualitat que trobéssiu

però arribem a un consens. Hem hagut de prendre de-

se un lloc al món de la restauració?

aquest espai i us poguéssiu quedar al barri?

cisions estratègiques i les hem hagut de consensuar.

Que no s’obsessionin amb el reconeixement ni les es-

El 1993 va sorgir la possibilitat de quedar-nos aquesta

Quan un té una idea, ha de ser molt bona i ha d’estar

trelles ni res de tot això, i que siguin feliços cuinant.

casa. Sempre havíem pensat que podia ser un bon lloc

molt treballada perquè ha de convèncer als altres dos.

Aquest és l’èxit.

per al restaurant, però en cap cas ens imaginàvem po-

Funcionem així.
Quines són les claus per coordinar un equip com

der-la comprar, ni que es vengués! Un bon dia va passar, però per poder-la comprar vam haver de fer ban-

Com explicaria el que ha passat a Catalunya per-

el del Celler de Can Roca i aconseguir el millor de

quets molt temps. No ha estat fàcil, hi ha hagut molt

què en uns determinats anys la cuina esdevingu-

les persones?

esforç al darrera. Però té molt sentit que ens mantin-

és la millor del món?

Pura organització. Com en qualsevol empresa, hi ha

guem al mateix barri i no haguem anat a una ubicació

Pel territori, pels productes, també per la gran influèn-

una jerarquia, un controla l’altre, però una cuina és així

teòricament millor. Molta gent ens deia que com se’ns

cia de civilitzacions, un component històric, unes ma-

organitzativament. Cadascú ha d’assumir les seves

havia acudit posar un restaurant gastronòmic en un

neres de menjar, unes tècniques... Un conjunt de coses

responsabilitats. A partir d’aquí, tenir sort i treballar. Al

barri obrer, allunyat del centre de la ciutat. El temps ens

que han coincidit. També perquè hi ha unes escoles,

final, l’èxit en un restaurant és que estigui ple. Primer,

ha donat la raó i s’ha demostrat que la gent està dispo-

turisme, la proximitat amb França, una societat culta

s’ha de convèncer la gent, s’ha de fer bé, s’ha d’estar al

sada a anar allà on calgui si la proposta és autèntica.

i socialment i econòmicament desenvolupada. No hi

restaurant. Si fas això i convences, potser et donaran

ha un sol factor, són molts. I perquè han sorgit cuiners

una estrella, però això no és el més important,... és tre-

Quina importància dóna als rànquings?

idealistes, romàntics, inconformistes, que se l’han ju-

ballar.

No li vull donar molta importància però és innegable

gat, com en Ferran Adrià al Bulli, però també la Carme,

que la gent, la societat, n’hi dóna. Hi estiguis d’acord

el Santi, etc.

Hi ha bona sintonia entre els millors cuiners del
món o molta competència?

o no, t’agradi o no, et diuen que tens el millor restauAra es parla molt de producte de proximitat, vos-

No hi ha competència. Una de les raons per les quals hi

que probablement beneficien més al propi país que al

tès hi han treballat sempre?

ha hagut aquest fenomen gastronòmic al nostre terri-

restaurant. Al comerç, a la indústria agroalimentària,

És una qüestió de sentit comú. La meva àvia cuinava a

tori és perquè entre nosaltres hi ha hagut sempre molt

al turisme, a tots els sectors econòmics relacionats

Sant Martí de Llémena amb el que hi havia a l’hort i el

bona relació, hem compartit moltes coses. Coneixe-

amb el nostre àmbit, sigui directament per generació

que passava pel riu. La meva mare ja tenia el mercat,

ments, amistat personal, informació, fins i tot prota-

de riquesa o per una qüestió de marca. Quan ve un cli-

on hi havia el que recollien els pagesos al voltant de Gi-

gonisme. Tothom ha sabut acceptar i exercir el seu rol.

ent de Hong Kong, per exemple, un dia o dos a Girona,

rona. Tenim la sort de viure en un territori molt ric en

A França hi ha molta competència, poca elegància. En

està en un hotel, va a altres restaurants, compra en

productes, que canvien amb les estacions, i de molta

canvi, aquí hi ha una cordialitat exquisida i això també

comerços, visita llocs, es mou en transport,... genera

qualitat. Però no volem ser fonamentalistes d’aquest

ha permès l’evolució del territori. Nosaltres també te-

riquesa a l’entorn.

concepte. Si hem de portar parmesà italià, doncs el

nim bona relació amb els restaurants estrangers. I ara

portem. Ho farem sempre i quan tingui sentit, sobre-

més que mai. En definitiva, qui ens ha votat ha estat

En què s’inspira, on troba les idees?

tot perquè la cuina creixi. El que no farem és portar po-

gent del sector.

Formem un triangle creatiu molt peculiar: en Josep és

mes de Nova Zelanda si n’hi ha a l’Empordà.

rant del món, i això implica una sèrie de condicionants

Podria escollir un plat que defineixi el Celler de

la part més poètica, més sensible; en Jordi és la part
més radical i més canalla; i jo intento posar la part

Com influeix la situació econòmica actual en el

Can Roca?

més assenyada, més acadèmica. Ens inspirem a través

món de la restauració?

Això és com triar un fill... Ara estem fent un plat que

d’aquest diàleg a tres bandes. I també són importants

Tothom s’ha hagut de posar les piles en la creativitat i

pot representar la intervenció dels tres germans Roca:

la tradició, la memòria, les vivències, els viatges, els lli-

no tant en qüestions purament gastronòmiques, sinó

uns escamarlans que es couen amb el vapor d’un vi

bres, el món del vi com a punt de partida creatiu, les

en aplicar l’enginy i la imaginació per fer que els con-

Amontillado, i s’acompanyen d’una tasseta amb el suc

aromes, els paisatges... L’important és que tots tres

ceptes de negoci siguin viables.

del cap de l’escamarlà amb un aire d’avellanes i al costat tenen una cullereta amb un caramel sorgit de la re-

formem part d’un triangle creatiu molt actiu, que es
retroalimenta contínuament, i això és màgic.

Sempre han estat molt lligats a l’Escola d’Hosta-

ducció del vi feta al buit a baixa temperatura.

leria de Girona. Quina importància donen a la forÉs fàcil treballar amb la família?

mació reglada i com formen els seus cuiners?

Deia a l’inici que els Roca són somiadors... Què té

Sí. A aquesta alçades, si no ens entenguéssim bé, ca-

La formació reglada és el pal de paller del present i el

pendent de fer realitat?

dascú tindria el seu negoci. La virtut d’aquesta casa és

futur de la restauració professional. Una de les causes

Agafar el restaurant i moure’l pel món.... Durant un

que hem tingut la sort que tres germans han fet de la

que en aquesta zona hi hagi restaurants de tant nivell

temps, que el restaurant en comptes d’estar a Giro-

seva professió la seva passió. Això és el curiós. Imagi-

és que fa més de 40 anys que hi ha Escola d’Hostaleria.

na es traslladi a altres llocs del món, amb tot l’equip,

nar com seria si no estiguéssim junts és difícil, però si

La formació és clau per evolucionar i que tot encaixi i

i cuinar amb els productes d’allà. Per aprendre, per

ho fem és perquè ens agrada, perquè estem còmodes,

tingui més força.

viatjar amb tot l’equip, per experimentar, perquè no
s’ha fet mai, perquè és el pas següent a haver arribat

perquè hem pogut fer coses genials que no les haguéssim pogut fer sols. Podem no estar d’acord, està clar,

Què recomanaria als cuiners joves que volen fer-

a aquest punt. •
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Les empreses catalanes depenen de les exportacions
Actualment exportar s’ha convertit en una manera de sobreviure pel conjunt del teixit empresarial a Catalunya. Les dades dels
darrers anys consoliden una tendència a equilibrar les compres i les vendes a l’exterior allunyant-se de la tradicional i còmoda
dependència del mercat interior espanyol.

L’
Redacció

L’any 1986 la incorporació de l’Estat Espanyol dins

al mercat català interior. El pes de les exportacions

Esperança en els mercats llunyans.

del mercat europeu va ser una gran oportunitat.

es consolidaria clarament a l’alça amb un 38% de les

L’exemple de Xina

Era el principi d’allò que s’anomenarà més endavant

vendes de les empreses catalanes.

La globalització ja és una realitat. Pimec va obrir fa
un any el servei Obrir Mercat a la Xina per ajudar les

la globalització, és as dir la lliure circulació de persones, capitals i mercaderies. És el global business que

El dilema del dèficit i de les balances comercials

empreses catalanes a operar en el mercat xinès. Tot

comporta un mercat enorme, fet a mida de les grans

L’any 2010 s’aconsegueix una fita que ha estat molt

i que històricament Xina ha estat un gran fabricant

empreses multinacionals, però que té unes exigènci-

comentada: les exportacions a la resta del món va-

i exportador de productes, cada vegada més es veu

es de preu i de servei de vegades difícils d’assolir per

ren superar les vendes de béns a la resta de l’Estat Es-

com un gran mercat per vendre productes, una font

la petita i mitjana empresa de Catalunya.

panyol. Tot i que la dada mostra clarament una ten-

d’oportunitats. Considerada ja la segona economia

dència cap a una progressiva internacionalització de

mundial en termes de PIB, té una classe mitjana que

El mercat de les empreses catalanes. Les dades

les empreses a Catalunya, cal no oblidar la importàn-

creix i fa que la seva necessitat de consum intern ja

Fins a 2008 l’evolució de les vendes a l’Estat Espa-

cia que ha tingut sempre el mercat espanyol per po-

superi les exportacions. Catalunya intenta vendre

nyol i a l’estranger segueix una evolució paral·lela. A

der quadrar les balances comercials. Aquest mateix

en el mercat xinès, tot i que actualment la balan-

partir de la crisi de l’any 2008 ens trobem que el mer-

any 2010 un superàvit de 21.667 milions d’euros amb

ça amb Xina és clarament deficitària. Les principals

cat interior no es recupera tan ràpidament i a partir

l’Estat Espanyol va compensar clarament un dèficit

traves que hi ha a l’hora de vendre a aquest país són

d’aquest moment hi ha un increment espectacular

de 18.430 milions d’euros amb els mercats interna-

bàsicament la certificació de productes i les homo-

de les vendes de les empreses a l’estranger. L’any 95

cionals. Segons dades del Ministeri d’Economia, en

logacions, sobretot quan estem parlant de sector

les exportacions de Catalunya a la resta del món no-

els nou primers mesos del 2013 les vendes a l’exterior

alimentari.

més representaven el 24% del total de les vendes de

de les empreses catalanes, tot i alentir la marxa, han

En conjunt la tendència és a equilibrar la balança

les empreses catalanes, mentre que el mercat de la

seguit creixent. Des de començaments d’any i comp-

comercial augmentant les vendes a l’exterior per

resta de l’Estat suposava un 40% del total i el mercat

tant fins al setembre, les exportacions han crescut

compensar la caiguda del mercat interior. Cal que

català interior el 36% restant. L’any 2012 les exporta-

un 1,6% sumant un total de 43.726 milions d’euros.

preparem les empreses per ser àgils i operatives en

cions superen els 58.000 milions d’euros, augmen-

Catalunya continua liderant les exportacions amb

els nous mercats emergents. És una necessitat de

tant gairebé un 20% en dos anys. La tendència actu-

un 25% de les vendes de tot l’Estat. Les importacions

sobreviure que haurà de comportar alguns sacrificis

al fa que baixi fins al 31% la dependència del mercat

del mercat espanyol varen tornar a caure de gener a

i sortir de la comoditat per encarar nous reptes i no-

espanyol, i baixin també fins a un 31% les vendes cap

juliol de 2013 al voltant d’un 3%.

ves exigències. •

• Reparació manteniment d’empresa,
càrnies, restaurants, etc.
• Fabricació de maquinària especial de
subproductes de reciclatge d’alimentació.

DES DE 1987
DONANT QUALITAT I SERVEI

• Decoració interiors/exteriors de comerços,
oficines i aparadors, baranes inox.

La direcció i servei tècnic

us desitgen Bones Festes i un Feliç 2014!

C. Narcís Monturiol, 5 Pol.ind. Sabrosa / Tel. i Fax 93 850 22 45 / A/E efrasercon@gmail.com / 08512 Sant Hipòlit de Voltregà

• Reparació i manteniment
motors A/C D/C

BOBINATGES
Pere Vilalta Verdaguer
C. Raimon Mas 5 / 08560 Manlleu
Tel. 938 513 050 / Fax 938 507 092
e-mail perev@ctv.es

C. Remei, 12. Tel.
17500 Ripoll Fax
E-mail
Girona
Website

972 70 40 28
972 70 31 64
acastro@servycat.com
www.servycat.com

• Reparació i fabricació transformadors
qualsevol mena.
• Aplicacions electromecàniques, Ventilacions
forçades, Encoders HTL 1024 I.

• Venda de motors A/C D/C,
d’aspiració, bombes d’aigua, etc.

Bones
Festes!

• Venda de recanvis per motors i
bombes, Escombretes, segells
mecànics, Ventiladors estàtics, etc.
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Entrevista a Sergi AdÁn, SOCI FUNDADOR D’ADaN ADVOCATS, AMB SEU A VIC.

Adan Advocats, especialistes en
l’assessorament i en la defensa jurídica
d’emprenedors, microempreses i pimes

Q
Redacció

Què és Adan Advocats i per quin tipus de clients

empresarial. Som els advocats de capçalera dels nos-

Per què és necessari per a una empresa comp-

treballeu?

tres clients, de manera que només necessiten expo-

tar amb un assessorament preventiu i integral?

Som un despatx d’advocats dedicat a l’assessora-

sar-nos els seus projectes i dubtes, ocupant-nos nos-

Els nostres clients tenen la tranquil·litat de poder

ment i defensa jurídica d’empresaris, principalment

altres d’avaluar tots els riscos i determinar les passes a

centrar-se en el seu projecte empresarial perquè

emprenedors, microempreses i pimes.

seguir d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.

vetllem pels seus interessos mitjançant un asses-

Busquem solucions pràctiques i àgils,

sorament preventiu. Un assessorament

amb un esperit de superació constant,

que minimitza els riscos i la possibilitat

perquè considerem que ajudar a l’èxit i

de conflictes, especialment abans de la

seguretat jurídica dels nostres clients és

realització de qualsevol negoci jurídic i

la millor manera de prosperar professio-

també en el desenvolupament ordinari

nalment.

de l’activitat empresarial. Això aporta

El nostre perfil de clients és molt ampli i

per un costat tranquil·litat en la presa

divers, va des d’autònoms sense treba-

de decisions i, per l’altre, permet con-

lladors, titulars d’un petit comerç, em-

trolar els riscos propis de l’activitat em-

prenedors amb idees brillants i molts

presarial des d’un començament, i en el

dubtes, fins a empreses ja consolidades

cas que finalment sorgeixi un conflicte,

amb una llarga trajectòria i desenes de

permetrà una defensa molt més eficaç.

treballadors en plantilla.

L’assessorament ha de ser integral perquè només coneixent les repercussions

Amb quins principis i valors treballeu

fiscals, laborals, mercantils o de qualse-

a l’hora d’ajudar els vostres clients?

vol altre índole que pugui tenir l’encàr-

La nostra experiència ens demostra que

rec realitzat, i no centrant-nos en una

l’actiu més important d’un despatx d’ad-

única especialitat jurídica, podrem do-

vocats és la confiança dipositada pels

nar una solució òptima al client.

seus clients, i per això tractem tots els
assumptes que ens encarreguen amb ob-

Quina importància té la relació em-

jectivitat i transparència i informem dels

presari-advocat per Adan Advocats?

riscos i possibilitats d’èxit.

La fluïda relació empresari-advocat

No podem garantir l’obtenció del resultat

que mantenim és la que ens permet

desitjat pel client, però sí podem assegu-

aconseguir el grau de coneixement de

rar la nostra total dedicació als assump-

l’empresa del client necessari per poder

tes que ens confien. Utilitzem tots els re-

assessorar-lo amb garanties. Aquesta

cursos legals possibles i donem al seu cas

relació és vital per obtenir la confiança

la màxima prioritat per oferir els nivells

dels nostres clients, ja que es basa en

més elevats de professionalitat, qualitat i

un tracte personalitzat i directe amb

compromís.

l’advocat.

Quins serveis oferiu?

Els nostres clients sempre estan infor-

Sergi Adán, a la seu d’Adan Advocats, al carrer Verdaguer de Vic.

mats des de la primera visita de l’evo-

El perfil de clients amb el qual tractem vol disposar

Oferim un servei d’assessorament integral en ma-

lució dels assumptes que ens encarreguen. Som

d’un servei jurídic que l’assessori i defensi en tot allò

tèria de Dret Mercantil, Dret Laboral i de la Segure-

accessibles per tal que els clients puguin localit-

que pugui necessitar en la posada en marxa, el des-

tat Social, Dret Fiscal, Dret Penal, Dret Administra-

zar-nos fàcilment i rebre respostes ràpides als seus

envolupament o la finalització de la seva activitat

tiu i Dret Civil.

dubtes o consultes. •

Despatx de Barcelona

Despatx de Vic

Rambla de Catalunya, 18, 6º

C/ Verdaguer, 30 3r 1a

08007 Barcelona

08500 Vic. Barcelona

Tel. 93 492 99 84

Tel. 93 889 52 32

Fax. 93 492 99 61

Fax. 93 881 42 91

Adan Advocats
@AdanAdvocats
Sergi Adán
www.adanadvocats.com
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Adéu als setrills d’oli als bars i restaurants

E

ARA LLEIDA

Redacció

El Consell de Ministres ha aprovat el Reial Decret

el que reclamava des de 2005. “Etiquetar correcta-

895/2013 que prohibeix, a partir de l’1 de gener de

ment l’oli d’oliva és imprescindible per garantir una

2014, l’ús dels tradicionals setrills amb oli d’oliva als

correcta informació al consumidor i evitar possibles

bars, restaurants i serveis de càtering de tot l’Es-

fraus en el producte”, explica Joan Segura, respon-

tat espanyol. Els setrills s’hauran de substituir per

sable d’oli d’oliva de la FCAC.

envasos etiquetats i d’un sol ús que no es puguin

Des del sector de l’hosteleria, representat per la Fe-

reomplir. Els establiments que tinguin estocs com-

deració Espanyola d’Hosteleria (FEHR), no es valo-

prats abans d’aquesta data els podran consumir

ra tan positivament ja que consideren que no s’han

fins al 28 de febrer.

tingut en compte una sèrie de conseqüències com

La mesura és una iniciativa de la Comissió Europea,

l’augment del cost econòmic i de residus i la genera-

en el marc d’un pla d’acció per millorar la competiti-

ció de malbaratament d’oli.

vitat del sector de l’oli d’oliva, que de moment s’ha

L’Estat espanyol és el primer productor i exporta-

ajornat per falta de consens entre països. Així, el

dor mundial d’oli d’oliva. La campanya 2012-2013 va

Govern espanyol s’ha avançat en la seva aplicació i

ser, però, la més fluixa dels últims cinc anys amb

argumenta que es garantirà la qualitat i autentici-

617.000 tones. A Catalunya, el 2012 es van fabri-

tat dels olis que es consumeixen i que es millorarà

car més de 20.000 tones, concentrades principal-

la imatge de les denominacions d’origen (DO), les

ment a les comarques de Tarragona i les Terres de

indicacions geogràfiques protegides (IGP) i les mar-

Ponent, i es va exportar un 30%. Avui les cinc DO

ques consolidades al mercat.

d’oli d’oliva catalanes són Garrigues (1975), Siurana

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalu-

(1977), Terra Alta (2002), Baix Ebre-Montsià (2003)

nya (FCAC) mostra satisfacció per haver aconseguit

i Empordà (2008). •

La llei obligarà a partir de gener a fer servir envasos tancats i etiquetats

C. Emili Grahit, 17, entresol
17002 GIRONA
TEL. 972 41 69 69
Mòbil: 619 737 338
A/e: bestiar_serra_marti@yahoo.es

COMPRA - VENDA DE BESTIAR PORCÍ
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El nou IVA amb criteri de caixa per al 2014
Amb la introducció d’aquesta nova mesura, tot i que força restrictiva, es preveu un canvi important sobretot
per a les PIMES i els autònoms, que podran aplicar el criteri de caixa (actualment s’aplica el criteri de meritació)
a partir de l’1 de gener de 2014, és a dir es presentaran les declaracions d’IVA en funció del criteri de cobrament.

E
Redacció

El mes de setembre es va anunciar - l’article 23 de la Llei

pecifica que el nou règim no es podrà aplicar quan el

que es veurà obligada a pagar l’IVA repercutit en el mo-

14/2013- dins la llei de suport als emprenedors i per a la

total dels cobraments en efectiu que es faci respecte a

ment de la seva meritació. Les empreses que quedin

seva internalització. El Reglament de l’IVA posterior - Re-

un mateix destinatari superi els 100.000 euros anuals.

obligades a aplicar els dos criteris d’aquesta manera

ial Decret 828/2013- publicat el dissabte 26 d’octubre ha

Aquest règim especial es referirà a totes les operacions

tindran uns costos addicionals de tresoreria. Aquesta

fixat les bases que regularan l’esperat Criteri de Caixa. Els

del subjecte passiu realitzades excepte aquelles empre-

situació anòmala pot provocar que les grans empre-

aspectes més rellevants d’aquest Règim són els següents:

ses acollides en règims especials simplificats, de l’agri-

ses que no es puguin acollir en aquest règim, només

aquest sistema consisteix en permetre als subjectes pas-

cultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d’equivalència,

vulguin operar amb proveïdors amb el mateix criteri de

sius de retardar la meritació, i com a conseqüència la de-

de l’or d’inversió, aplicable també als serveis prestats

meritació pel que fa a l’IVA, i en conseqüència quedin

claració i l’ingrés de l’IVA Repercutit fins al moment del

per via electrònica i del grup d’entitats. També estan

en desavantatge les empreses que apliquin el criteri de

cobrament dels clients. Això provoca que es retardi tam-

exempts els lliuraments de béns exempts en exporta-

caixa.

bé la deducció de l’IVA suportat en les adquisicions fins al

cions i lliuraments intracomunitaris de béns, les adqui-

Tota factura i les seves còpies expedides per subjectes

moment d’efectuar el pagament als proveïdors, és l’ano-

sicions intracomunitàries de béns. També les importa-

passius acollits al règim especial del criteri de caixa re-

menat criteri de caixa doble. El límit per poder retardar la

cions i les operacions assimilades a les importacions.

ferents a operacions a les quals sigui aplicable el ma-

meritació de l’IVA serà sempre el 31 de desembre de l’any

Tampoc s’aplicarà en autoconsum de béns serveis.

teix, contindrà l’esment de “Règim especial del criteri

immediat posterior a aquell en què les operacions s’hagin

de caixa”. L’expedició de la factura de les operacions

efectuat. És un règim voluntari, l’opció pel qual s’haurà de

Noves obligacions de Registre

acollides al criteri de caixa, haurà de produir-se en el

demanar en el moment de començar l’activitat o bé du-

Les empreses que s’acullin a l’IVA de caixa tindran noves

moment de la seva realització, excepte quan el desti-

rant el mes de desembre anterior a l’inici de l’any natural

obligacions d’informació per motius de control tributari,

natari de l’operació sigui un empresari o professional,

en el qual hagi de tenir efecte. S’entendrà que es prorroga

que els obligarà a afegir en els seus llibres les dates de co-

en aquest cas l’expedició de la factura haurà de realit-

pels anys posteriors sempre que no es faci una renúncia

brament i de pagament de les factures i el mitjà utilitzat.

zar-se abans del dia 16 del mes següent a aquell en què

explícita a aplicar el sistema. Si es renuncia es quedarà

Els clients de les pimes i els autònoms que s’acullin en

s’hagi realitzat.

fora d’aquest sistema durant tres anys.

aquest règim especial hauran d’utilitzar el criteri de cai-

PIMEC, malgrat que havia reclamat feia molt temps

xa també respecte a les operacions amb ells. D’aquesta

aquest sistema, considera que la nova normativa és

Uns dos milions de pimes es podran acollir

manera es pot produir que quan una empresa facturi a

molt restrictiva, rígida i arriscada. Es recomana a les

al nou IVA de caixa.

una altra companyia que no es pugui acollir en aquest

empreses que en valorin molt bé la seva aplicació i son-

Podran aplicar el nou sistema totes aquelles empreses,

Règim, aquesta darrera es veurà obligada també a apli-

degin aquesta possibilitat amb els seus clients i asses-

el volum de negoci de les quals durant l’any anterior no

car aquest criteri, amb la qual cosa no es podrà deduir

sors fiscals abans d’optar per fer les declaracions d’IVA

hagi superat els dos milions d’euros. El reglament es-

l’IVA suportat fins que no pagui la factura, mentre que sí

amb aquest nou Règim. •

NAU
DE LLOGUER A VIC

Nau totalment diàfana a Vic al polígon
Malloles molt propera a la ITV, de superfície
1.650 m² construïts, 30 metres de façana i 55
de fons, disposa d’una estructura metàl·lica a
l’interior per la instal·lació d’oficines, d’accés
peatonal, aparcament privat i porta gran per a
camions. Molt lluminosa.

Preu: 2.500 €/mes
Tel. 93 850 68 19 / 626 00 58 20

Serveis de neteja
Venda i lloguer de maquinària
Venda d’accessoris i productes químics de neteja
Industrials i particulars
C. Progrés, 17, Ripoll 17500. Girona
Informació i vendes
Tel. 678 62 11 62 Fax 972 701 356 - A/e. nerinet@hotmail.com

serveis de neteja - assistència domiciliaria

ajuntaments i entitats públiques, empreses privades i particulars

Tècnics i Serveis. SL
ROPA DEPORTIVA PERSONALIZADA
LIDER IMPORTACIONS ESPORTIVES, S.L.
C/ BANYOLES, 10,
POL. IND. DE BESALÚ,
17850 BESALU, GIRONA
TEL. 972 59 13 32 - 972 59 01 50
FAX 972 59 13 33

www.liderimport.com
info@liderimport.es

telèfon: 686937271 - correu: neils.ripoll@gmail.com - www.netegesneils.com
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17·18·19 de gener de 2014
51ª Fira de Les Garrigue
s
Espai Gastronòmic
• Tast de vi, d’oli, degustació de
productes de proximitat, tot dins
de l’espai GASTRONÒMIC
• Tast de productes tradicionals
• Degustacions de còctels gratuït

Més informació a
www.firaoli.cat

Turisme i cultura
• Recorregut turístic
• Jornades tècniques ﬁrals
• Demostracions de l’Escola d’Hosteleria
• Taller d’Skin Bar i automaquillatge
• Concurs d’Instagram i de graﬁtis

PATRONAT
FIRA DE LES GARRIGUES

