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Dos rosincs fan una aplicació per saber si els
aliments són perjudicials per als al·lèrgics
El sistema permetrà saber al 100% al comprador si durant la fabricació s’ha usat algun producte que li és perjudicial
MONTSENY EMPORDÀ S.L

ROSES | C.VILÀ

Dos joves rosincs, Pere i Esteve
Guerra, han creat una aplicació de
mòbil, foodLinker, adreçada a les
persones amb al.lèrgies que els
permetrà escanejar el codi de barres dels productes alimentaris i dirlos si són aptes o no per al seu consum. A més, els donarà una informació detallada dels productes
que conté. L’aplicació resol els
problemes amb els que es troben
les persones al.lèrgiques a l’hora de
saber, per exemple, que un determinat colorant conté ou o que en
un determinat procés de fabricació s’utilitza un producte que els
causa al.lèrgia i que no apareix explicitat a les etiquetes. Per al treball
engegat fa quatre anys s’ha comptat amb la implicació d’investigadors dels principals fabricants i distribuïdors d’aliments i de l‘assessorament científic de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.
En Pere de  anys i l’Esteve de
, estaven al negoci de la família
un dia qualsevol quan la secretaria no va venir a la feina perquè havien hagut d’ingressar al seu fill en
estat molt greu. L’endemà van saber que havia menjat un iogurt
amb gust a llimona que contenia
un colorant que s’elabora a base
d’ou. El fill era al.lèrgic a l’ou i va
causar-li una forta reacció. «Se’ns
va acudir aquesta idea de crear l’aplicació, vam dir com pot ser que
en ple segle XXI passi això», explica
Pere Carrera.
El que inicialment semblava

Els dos germans socis fundadors, Pere Guerra, a l’esquerra i Esteve Guerra.

relativament senzill, simplement
entrar la llista de productes dels aliments, va resultar ser més complicat. Durant els quatre anys en
què han estat treballant, han hagut
d’estudiar tots els processos de
fabricació que fan els fabricants,
estudiar els productes i els diferents sinònims, i qualsevol altra
factor que permeti estar segur al
 que un determinat aliment
no conté un producte que pugui
generar una al.lèrgia. El que és
al.lèrgic a l’ou, o a la llet o a la soja,
ha d’estar segur que quan l’aplicació li diu que allò és apte, ho pot
menjar. La principal autoritat, diu
Guerra, és el cap de la Secció de

Gastroenterologia, Hepatologia i
Nutrició Pediàtrica de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona, el
doctor Vicente Varea, i hospital
amb qui treballen des de fa més
d’un any. Per tant, a l’hora d’abordar el projecte s’ha treballat
amb professionals de tres disciplines: mèdica, enginyeria i alts representants de l’alimentació. En la
prova pilot, per exemple, es va
comptar amb la participació d’una de les principals cadenes de supermercat del país. Però, com remarca Pere Guerra, «al món de la
fabricació hi ha . fabricants
només a Espanya». Aquesta és la
tasca en la que s’estan centrant ara,

que els fabricants entrin els productes. Si una gran cadena entra
tots els productes al sistema ja es
disposaria d’una eina de gran valor per al consumidor. Dilluns vinent es farà un acte públic a l’hospital Sant Joan de Déu per donar
a conèixer l’aplicació i des de fa
temps tenen contacte amb l’Associació de Fabricants i Distribuidors
(AECOC) per posar en contacte els
fabricants amb l’empresa. De fet,
Des d’AECOC disposen d’una aplicació que facilita continguts sobre
al.lèrgies i nutrició que ja abarca
 productes i per final d’any se
n’espera . que s’enllaçarà a la
nova aplicació foodLinker i a l’in-

Una família de pescadors cedeix una barca a
Roses, que la incorporarà a les visites guiades
DIARI DE GIRONA

La «Gloria Mar Dos»,
d’Antoni Falcó i Maria
Serrats, té un total de
27 metres d’eslora


CONVENI

ROSES | C.VILÀ

Una família de pescadors, Antoni
Falcó i Maria Serrats, han cedit a
l’Ajuntament de Roses una embarcació d’arrossegament de 
metres d’eslora que continuarà
atracada al moll pesquer, però ara
per convertir-se en un element
turístic que s’incorporarà a les visites guiades al port pesquer.
Per conèixer a fons com és i com
es desenvolupa la vida en el mar,
Roses porta a terme des de fa uns
anys unes visites guiades al port
pesquer i la Llotja de Peix. Ara les
visites tindran un nou element
per apropar-se a les arrels de l’economia d’un municipi que viu de
cara al mar.
La Glora Mar Dos té , metres
de màquega, , de puntal i un ca-

De barca de pesca a
element turístic


L’embarcació atracada al port pesquer de Roses.

Antoni Falcó i Maria Serrats van
signar ahir el conveni de cessió gratuïta de la barca a favor de l’Ajuntament. El conveni estableix que l’embarcació continuarà atracada al port
pesquer i vinculada al món de la
pesca, però des d’una vessant turística i formativa. No podrà tornar a
tenir activitat pesquera

lat màxim de , metres. És una
barca de ferro construïda a les
drassanes d’alacant el , destinada primer al port de Tarragona,
ides de fa  anys, després de la

d’incorporar aquest element al
patrimoni que farà «més atractives
les visites al port i la Llotja» permeten visitar una veritable embarcació pesquera.

seva adquisició per part del pescador Antoni Falcó, al port pesquer
de Roses.
L’alcalde de Roses, Carles Pàramo, va destacar la importància

versa.
Un segon pas per als dos empresaris rosincs serà treure al mercat l’aplicació de mòbil perquè
qualsevol usuari la pugui comprar.
Quan disposi d’aquesta, entrarà el
seu perfil que determinarà quines
són les seves al.lèrgies, escanejarà el producte i un llum verd o vermell li indicarà si és apte o no. A
més, podrà optar a veure tot el contingut de productes. Segons Pere
Guerra, esperen que en poc més
d’un mes puguin haver introduït
els productes al sistema perquè a
partir del gener es pugui treure al
mercat l’aplicació. No només a
nivell nacional, sinó mundial. Entre el  i el  de la població mundial té algun tipus d’al.lèrgia o intolerància alimentària, un porcentatge que s’espera que creixi
fins al  en els propers  anys,
expliquen des de Foodlinker.
Pere Guerra, enginyer informàtic per la universitat de La Salle, va finalitzar l’últim curs d’estudis universitaris a la Universitat
de Harvard gràcies a l’interès que
va despertar el projecte entre la comunitat científica. El germà, Esteve Guerra, ha cursat els estudis
MBA IE Business School. L’emprenedoria ja els va portar a engegar una empresa fotovoltaica
que va generar importants inversions. La família, entre altres negocis, disposa del càmping Bassegoda Parck. I Pere Guerra és
delegat de Catalunya per l’Associació Fotovoltaica.

L’hospital acull
una trobada
transfronterera
sobre la sida
FIGUERES | DdG

Figueres acollirà demà la primera Trobada Transfronterera de
les Unitats de Control i Tractament
de VIH que en la fase més avançada de la infecció és el sida. Es
comptarà amb la participació de
professionals d’hospitals de la Regió Sanitària de Girona, d’altres
punts de Catalunya i de professionals de l’Hospital de Perpinyà,
de l’especialitat de Malalties Infecciones i Tropicals.
L’objectiu és esdevenir un espai
d’intercanvi de coneixements i
pràctiques clíniques entre professionals sanitaris que ambdues
bandes dels Pirineus s’han especialitzat en l’atenció de pacients
amb infecció del VIH. Es tractaran
diferents aspectes i projectes a
l’entorn d’aquesta malaltia que
serviran per intercanviar les experiències entre centres i professionals. La trobada serà a un quart
de cinc de la tarda a l’Hospital de
Figueres.
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L’atur es manté en 10.000 persones a la
comarca tot i el repunt de noves empreses
La xifra es va situar al seu màxim al gener d’aquest any amb 11.578 desocupats però s’ha anat estabilitzant
CONXI MOLONS

FIGUERES | G.T.

L’atur a la comarca ha anat augmentant progressivament fins a situar-se al seu màxim, el passat
mes de gener amb . persones. L’acceleració més important,
però, va tenir lloc igual que a tota
la província l’any  i, des d’aleshores, el seu ritme de creixement s’ha anat reduïnt fins a estabilitzar-se. Al mes de setembre,
la xifra se situava en les . persones. Això contrasta amb el repunt en la creació d’empreses. Segons va explicar el regidor de Promoció econòmica, Manuel Toro
(CiU) en la presentació l’informes sobre la conjuntura econòmica d’ahir a l’Escola d’Hosteleria,
«la creació d’empreses del sector
industrial i de serveis ha patit una
remuntada». Una dada que, va
dir, pot semblar contradictòria si
no es té en compte que aquests negocis necessiten un interval de
temps per començar a generar
ocupació.
«Tenim unes dades que continuen sense ser bones. Per una
banda continua la davallada de
l’activitat de promoció immobiliària però hi ha una remuntada en
la creació d’empreses sobretot industrials i de serveis a Figueres. I
això suposa una contradicció amb
es dades d’atur que es manté i
continua incrementant. L’explicació és que la gent es mou i crea
empreses però es necessita temps
i això s’anirà notant» assegura
Toro. De fet, segons les dades de

Els impulsors de la
Festa Octopussy
lliuren 2.700 quilos
d’aliments a Càritas
FIGUERES| DdG

L’equip organitzador de la Festa d’Octopussy celebrada el 
d’octubre per recorda la mítica
discoteca d’Empuriabrava ha lliurat  quilos d’aliments a Càritas Figueres,  quilos de farina
i  de sucre adquirits al supermercat Esclat que ha aplicat un
descompte a la compra que ha revertit en una major quantitat d’aliments.
El president de Càritas, Jordi
Rotllan, ha remarcat que «són
molts quilos de sucre i farina, dos
aliments que ens feien falta i això
ajuda a cobrir les necessitats de les
 famílies de Figueres i dels pobles del voltant que estem atenent
actualment». Rotllan ha explicat
que Càritas compta amb l’ajut del
Banc dels Aliments que només
pot fer dues o tres grans entregues anuals d’uns determinats aliments i «sempre arriba un moment quan la demanda és tan forta» que en falten.

LA CLAU

GENERAR OCUPACIÓ
Toro assegura que cal un marge
per crear noves feines
El regidor de Promoció Econòmica assegura que el fet que
no s’hagi disminuït l’atur malgrat la
creació de noves empreses s’explica
perquè cal un marge de temps per tal
que aquestes generin ocupació.

Pel que fa al sector turístic,
la xifra d’establiments hotelers
i places ha augmentat respecte
de l’any passat

l’observatori econòmic de la ciutat, els negocis del sector industrial
van creixer un , al segon trimestre d’aquest any. També va
haver-hi un increment en el nombre de turistes amb un  més de
visites a l’oficina de turisme durant
els primers mesos de l’any. «Hi va
haver una davallada dels visitants
de la resta del país però un augment d’un  de la resta del
món i això és molt positiu pel sector», va afegir. En aquest sentit, el
document de la situació a la comarca constata que el nombre
d’establiments i places hoteleres a
la comarca ha augmentat respecte de l’any anterior. En total, un
, i un ,, respectivament.
Toro també va destacar que la

Els assistents a l’acte per abordar la situació econòmica.

xifra d’expedients de regulació de
l’ocupació segueix augmentant i
que això s’explica per l’entrada en
vigor de la nova llei laboral i el canvi de normativa per a les empreses
que dubtaven si fer-ho o no.
A Figueres, més aturats
Pel què fa a les dades d’atur del darrer mes d’octubre en els municipis
de la comarca més de . habitants, el document econòmic destaca -tenint en compte la xifra de
població- que Figueres (. aturats), la Jonquera () , Sant Pere
Pescador () i Roses (.)
superen la mitjana mentre que el
percentatge menor es dóna a Pe-

ralada (), Portbou (), Cadaqués () i Llers().
El document concreta també
que l’afiliació a la seguretat social
en el règim general durant el primer semestre d’aquest any va disminuir un , respecte del 
(assolint . afiliats). La reducció, però, ha estat més elevada
en el règim general (-,) que al
d’autònoms. I això implica que la
dada ha estat superior a la mitjana gironina.
Menys edificis acabats
A més, l’informe destaca que en els
indicadors d’activitat per a la construcció a la comarca (habitatges

iniciats i acabats), si bé la variació
d’habitatges iniciats és similar a la
de Girona, la disminició pel què fa
als acabats és major, Així se situa
en un , davant del ,
que hi ha a la província.
A la presentació del document
hi van intervenir Toro, el president
del Consell Comarcal, Xavier Sanllehí, el president de la Cambra de
Comerç, Domènec Espadalé i la
doctora en Administració i Direcció d’Empreses i Investigadora de
la Càtedra Cambra de l’Empresa
Familiar, Àngels Xabadia. L’objectiu era posar sobre la taula la situació i analitzar-la amb els empresaris de la comarca.
CONXI MOLONS

CULTURA

Mostra de Muntanya i
Aventura de Figueres
FIGUERES | DdG

El Centre Excursionista Empordanès estrena demà la Mostra.
Muntanya i Aventura de Figueres
que enguany incrementa les sessions del  de novembre a l’ de
desembre. L’escaladora Sílvia Vidal,
l’aventurer Albert Bosch i l’alpinista
Carlos Soria, són els convidats
d’aquesta edició. Dijous a dos
quarts d’once es projecta K al
Catcinemes.
MÚSICA

El concert de Cap d’Any
de TV3, a Figueres
FIGUERES | DdG

El Teatre Municipal El Jardí i
l’orquestra Filharmònica de Catalunya seran els protagonistes del
Concert de Cap d’Any de TV.
Enguany estarà dedicat a la música del país de finals del segle XIX
i principis del XX. L’espectacle
s’enregistra unes setmanes abans
de la seva emissió el primer dia de
l’any. La gravació serà el  de
novembre a partir de les deu del
vespre.

Figueres L’Associació d’Hostaleria lliura els Premis Tramunana 2012
L’Associació d’Hosteleria de l’Alt Empordà va lliurar dilluns al vespre els Premis Tramuntana 2012 en un acte que
va tenir lloc al restaurant El Pa Volador. El premi Tramuntana d’Honor Empresarial ha recaigut enguany en el
restaurant Ca La Maria de Mollet de Peralada en la celebració del 50è aniversari, per ser una empresa exemplar pel
sector de la restauració de la comarca i que manté tota la seva vigència al 2012. El Premi Tramuntana d’Honor
Professional ha estat pel maïtre del restaurant Hotel Duran de Figueres, Joaquim Pairó «Quimet». I el darrer, el
Tramuntana d’Honor a l’empresa proveidora del sector serà per Peralada Comercial per ser una de les principals
empreses distribuïdores.
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L’agenda
Mercats
왘 Amer,

Anglès, Banyoles, Begur, Cassà de la Selva, Llançà,
Maçanet de la Selva, Sarrià de
Ter, Sant Antoni de Calonge,
Sant Miquel de Fluvià, Sant Pere Pescador i Vilablareix.

Balls
MONTAGUT
왘 18.00.

Casal. Ball berenar
amb l’actuació de Doble Perfil.

Concerts
GIRONA
왘 22.00. Sunset Jazz Club. Concert Movin’Wes.

Festes
LLORET DE MAR
왘 Festa

major de Sant Romà.
20.30. Aules d’assaig del teatre
municipal. Tallers musicals La
música com a element integrador a Lloret de Mar.
왘 21.00. Casal de l’Obrera. Representació de l’obra Viatge de
nuvis, amb el Casal de l’Obrera.

Infantils
BREDA
왘 18.00.

Biblioteca. Conte-taller
infantil, a partir de 5 anys L’estrella que més brilla, a càrrec
de Marta Ribé.

GIRONA
왘 Matí

i tarda. Plaça de la Constitució. Escola d’educació viària
Attitudes, per a grups escolars i
per a nens i nenes de 8 a 12
anys. Cal inscripció prèvia.
왘 18.00. Biblioteca Just M. Casero. Taller científic Robòtica, a
càrrec d’Univers Quark. Per a
nens i nenes a partir de 6 anys.
왘 18.00. Sala infantil de la biblioteca. L’hora del conte a càrrec de Jordi Borràs.

L'ESTARTIT
왘 18.00. Biblioteca Municipal.
L’hora del conte Els tresors d’en
Roc.

PALAMÓS
왘 17.00.

Biblioteca Lluís Barceló
i Bou. Grup infantil de lectura
fàcil.

PLATJA D'ARO
왘 17.00

a 18.30. Casa Lila. Jugar
en família! Art teràpia, adreçat
a famílies amb infants de 3 a 6
anys.

Conferències
BESCANÓ
왘 17.00.

Casal d’avis. Xerrada
sobre la diabetis, a càrrec de la
farmacèutica Teresa Noguera.
왘 19.30. Vitamsana. Xerrada sobre nutrició L’influència de l’alimentació en el cos físic i les
nostres emocions, a càrrec d’Albert Sánchez.

BREDA
왘 18.00. Centre cívic. Prepara’t
per treballar al Nadal, dins el cicle de xerrades de treball.

CELRÀ
왘 20.00. Ateneu. Xerrada informativa sobre la recollida selectiva dels residus porta a porta
amb Francesc Giró, de l’Agència
de Residus; i Laia Valenzuela,
de l’empresa Spora, responsable de l’estudi de viabilitat de la
implantació del porta a porta a
Celrà.

FIGUERES
왘 20.30. Sala de la Cate. El mite
de Figueres, a càrrec d’Enric
Pujol, doctor en Història. Sessió
del cicle Figueres dins la història de Catalunya.

www.elpuntavui.cat/agenda
GIRONA

Presentacions

왘 17.00.

Sala d’actes de l’Hotel
d’Entitats. Ara m’oblido de més
coses que abans. Què he de
fer?. Ponent: Mercè Badosa,
psicòloga, gerontòloga. Dins el
cicle de conferències La dona
cuidadora.
왘 19.00. Caixa Fòrum. Etapa de
plenitud (1800-1808). Inscripció
prèvia al 972 209 836. Dins el
cicle de conferències Ludwig
van Beethoven.

ROSES
왘 20.00. Biblioteca Jaume Vicens Vives. Presentació del llibre
Les Illes del Cap de Creus, d’Arnald Plujà i Joan Albertí.

왘 20.30. Sala Thalassa Sport.
Conferència El càncer, l’alimentació i teràpies complementàries, a càrrec d’Ernesto García,
doctor i Luis Mármol Mesa.

SANT JOAN LES FONTS
왘 17.00.

Casal d’avis. Xerrada
sobre la diabetis, amb el títol La
diabetis: recomanacions per un
bon control.

SERINYÀ
왘 17.00.

Escola Bora Gran. Internet segura (pares i alumnes).

Gastronomia
CALONGE-SANT
ANTONI-PALAMÓS
왘 Menú de l’escamarlà. Restaurants: a Calonge-Sant Antoni,
Costa Brava, Guillermo, Refugi
de Pescadors i Simón; a Palamós, Bell Port, Fish, Hotel Àncora, Hotel Trias, La Salinera,
Maria de Cadaqués i Mas dels
Arcs; i a Vall-llobrega, Ca l’Antoni. Fins al 23 de desembre.

VILOBÍ D'ONYAR

PALS

왘 17.00

왘 17.00 a 18.00. Parc urbà de
salut. Activitat física amb una fisioterapeuta especialitzada.
왘 17.00. Biblioteca. El racó del
conte: Paraules amb Olga Cercós.

a 21.00. Can Roscada.

Solidaritat
GIRONA
왘 Durant el dia. La Sopa. Recollida de sacs i mantes.

VILAFANT
왘 Tot

el dia. Ajuntament, Ràdio
Vilafant, 4 centres educatius i
20 comerços col·laboradors.
Recollida d’aliments per a Càritas. Fins al 30 de novembre.

ROSES

La portada del llibre ■ ARXIU

Diversos

Presenten a Roses
el llibre ‘Les illes del
cap de Creus’

CASTELLÓ D'EMPÚRIES
왘 17.00. Parc urbà de salut del
Trabuc. Dinamització del parc.

GIRONA

Arnald Plujà i Joan Albertí presentaran avui el seu
llibre Les illes del cap de Creus a la Biblioteca de Roses (20 h). Els autors han estudiat els rocams més
importants del cap de Creus, que la toponímia local
anomena illes. El llibre recull la història, la geografia, la geologia, la fauna i la botànica dels illots. La
presentació anirà a càrrec de Josep Ma. Dacosta.

SANTA CRISTINA D'ARO
왘 Campanya

gastronòmica del
Bolet i la Caça. Restaurants

participants: Les Panolles, Can
Sureda, Font Picant i El Refugi.
Fins al 30 de novembre.

PALAMÓS

왘 10.00 a 13.30 i de 16.00 a
20.00. UdG - Campus de Montilivi.

GIRONA

왘 10.30. Sala d’actes del Teatre
Municipal. Xerrada Com podem
millorar la memòria?, a càrrec
d’Anna Puig, psicòloga. Dins els
actes d’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional.
왘 15.30. Aula taller municipal.
Xerrada-taller Lampisteria d’estar per casa. Dins el cicle Com
viure amb pocs diners.

왘 11a Festa internacional del cinema d’animació. Al vestíbul
del Mundial, El talp, un homenatge a Zdenêk Miler. Fins al 30
de novembre.

왘 16.00. Biblioteca Lluís Barceló
i Bou. Converses en francès
amb Corinne Pinon.
왘 18.00 a 19.00. Biblioteca Lluís
Barceló i Bou. Grup de lectura
fàcil per a adults.

Donació de sang

PALAFRUGELL

LA BISBAL D'EMPORDÀ

왘 10.00 a 20.00. Caixa Fòrum.
Canal visual: Aventures i desventures a Promiseland.
왘 18.30. Biblioteca Pública. Club
de lectura fàcil, conduït per Núria Martí. Comentari d’El Dr. Jekyll i Mr. Hyde, de R. L. Stevenson.
왘 20.00 a 21.00. Centre cívic
Pla de Palau. Banc del Temps.
왘 20.00. Museu del Cinema. En
curt. Short Matters, projecció
dels millors curtmetratges europeus: The wolves (llupi), d’Alberto de Michele; The Unliving
(Afterfödelsen), d’Hugo Lilja, i
Silent River (Apele Tac), d’Anca
Miruna Lazarescu.

ROSES
왘 Durant el dia. El Joc del Castell, activitat familiar autoguiada, en català i castellà. Més
informació i reserves al telèfon
972 15 14 66 o a serveieducatiu@patrimonideroses.cat.
왘 Durant el dia. La motxilla d’en
Milfulles i Safari al museu, activitat familiar autoguiada a la
Ciutadella, en català i castellà.
Més informació i reserves al telèfon 972 15 14 66 o a serveieducatiu@patrimonideroses.cat.

SANT JOAN DE MOLLET
왘 Durant el dia. Centre Tao.
Consultes individuals, a càrrec
de Rocío Cerdán.

SANTA CRISTINA D'ARO
왘 19.30. Punt d’Igualtat. Teràpia
de grup per a persones afectades de fibromiàlgia i familiars.

Visites
GIRONA
왘 Durant el dia. Casa Masó. Visita guiada a la casa Masó. Reserves al telèfon 972 413 989.
De dilluns a diumenge, excepte
festius.

SOLIUS

Farmàcies de torn
Alp: Selva (de nou del matí a deu de la nit): 972 890 201. Pl.
Santa Creu, s/n. Anglès: Franch Serra (de nou del matí a
nou del vespre): 972 420 051. Indústria, 39-41. Arbúcies:
Navarro Maldonado (de nou del matí a nou del vespre): 972
860 906. Camprodon, 22. Avinyonet de Puigventós: Bertran (de vuit del matí a nou del vespre): 606 677 600. Simó
Llauneta, 41. Banyoles: Omedes (de nou del matí a deu de
la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 570
146. Mercadal, 16. Bàscara: Pagès (de nou del matí a nou
del vespre): 972 560 793. Avgda. Alt Empordà, 28. Besalú:
Gratacós (de nou del matí a nou del vespre): 972 591 273.
Ganganell, 44. Bescanó: Noguera (de nou del matí a dues
del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre): 679
306 248. Major, 76. La Bisbal d'Empordà: Goñi (de nou del
vespre a nou del matí del dia seg.): 972 640 151. Josep Irla,
14. Piera (de nou del matí a nou del vespre): 972 643 400.
Av. Les Voltes, 1. Blanes: Morell (de nou del matí a deu de
la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 337
445. Av. Catalunya, 12. Bordils: De Puig (de vuit del matí a
nou del vespre): 972 490 012. Ctra. Palamós, 90. Breda: J.
Recort Vila (de nou del matí a deu de la nit): 972 870 040.
Psg. de les Escoles, 2. Cadaqués: Colomer (de nou del matí
a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.):
972 258 932. Ctra. Port Lligat, s/n. Caldes de Malavella:
Casanovas (d'un quart de deu del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a un quart de deu del matí del dia seg.): 972
470 096. Vall-llobera, 17. Camós: Frigolé Oliver (de nou del
matí a deu de la nit): 609 070 014. Ctra. Camós, 55. Campdevànol: Puig (de nou del matí a nou del vespre): 972 730
029. Major, 12. Camprodon: Pujol Suriñach (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 740 392. València, 44. Cassà de la Selva: Domingo (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou
del matí del dia seg.): 972 460 098. Pont, 1. Castelló d'Empúries: Burset (de nou del matí a nou del vespre): 972 451
255. Bahia, 87. Castell-Platja d'Aro: Montserrat Sala (de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 817 564. Av.
Costa Brava, 2. Santiago Quintana (de nou del matí a deu
de la nit): 972 819 683. Avda. S'Agaró, 55. Celrà: Dellonder
(de vuit del matí a nou del vespre): 667 558 161. Aumet, 48.
Cervià de Ter: Isern (de nou del matí a nou del vespre):
972 496 014. Av. Catalunya, 46. Colera: Revilla (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia

www.elpuntavui.cat/serveis/farmacies
seg.): 972 389 212. Mar, 78. Corçà: Ferrarós (de nou del
matí a deu de la nit): 972 630 083. Av. Costa Brava, 1. L'Escala: Alarcon (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 771 375. Port, 50. L'Estartit: Ll. Cendra (de deu de la nit a dos quarts de deu del
matí i de dos quarts de deu del matí a deu de la nit del dia
seg.): 972 750 926. Santa Anna, 62. Figueres: Manera (de
nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí
del dia seg.): 972 500 295. Maragall, 4. Flaçà: Pagès (de
vuit del matí a nou del vespre): 972 488 108. Plaça Estació,
2. Girona: Corretger-Ruhi (d'un quart de deu del matí a deu
de la nit i de deu de la nit a un quart de deu del matí del dia
seg.): 972 205 979. Pujada Creu de Palau, 5 (Químics). Juanola (de dos quarts de dues del migdia a dos quarts de cinc
de la tarda): 972 204 193. Av. St. Joan Bosco, 23. Saguer
(d'un quart de deu del matí a deu de la nit): 972 200 227.
Argenteria, 29. La Jonquera: Escutia (de nou del matí a
deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.):
972 554 014. Major, 87. Llagostera: Saurí Masgrau (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a dos quarts de
nou del matí del dia seg.): 639 644 426. Consellers, 28.
Llançà: Hortalà (de nou del matí a deu de la nit i de deu de
la nit a nou del matí del dia seg.): 972 381 496. Castellar, 8.
Lloret de Mar: Elvira Tallada (de dos quarts de nou del matí a deu de la nit): 972 369 303. Av. Catalunya, 6. Maçanet
de Cabrenys: Casas (de nou del matí a deu de la nit i de
deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 544 015. Pl.
de la Vila, 11. Maçanet de la Selva: Riera (de nou del matí a
nou del vespre): 972 858 071. Passeig de l'Església, 16.
Olot: Rispau (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la
nit a nou del matí del dia seg.): 972 261 122. Av. St. Joan
Abadesses, 6. Palafrugell: Tenas (de nou del matí a deu de
la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia seg.): 972 301
766. Ctra. Torroella, 50. Palamós: Àlvarez (de deu de la nit
a nou del matí del dia seg.): 972 315 831. Xaloc, 25. Baviera
(de nou del matí a deu de la nit): 972 314 170. Major, 1.
Massaneda (de nou del matí a dos quarts de nou del vespre): 972 314 587. Av. Llibertat, 99. Peralada: Llanta (de
nou del matí a deu de la nit): 616 176 930. Dr. Clos, 3. El
Port de la Selva: Sala (de deu de la nit a dos quarts de deu
del matí i de dos quarts de deu del matí a deu de la nit del
dia seg.): 686 515 094. Mar, 8. Portbou: Llanta (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia

seg.): 972 390 145. Mar, 8. Puigcerdà: Cofan (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 880 160. Alfons I, 16. Ribes de Freser: Ramis (de
dos quarts de deu del matí a dos quarts de nou del vespre):
663 150 839. Major, 24. Ripoll: Mercè Sargatal (de nou del
matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del dia
seg.): 972 700 261. Pl. St. Eudald, 2. Roses: Lacal (de nou
del matí a deu de la nit i de deu de la nit a nou del matí del
dia seg.): 972 256 389. St. Elm, 25. Salt: S.Noguera (de deu
de la nit a dos quarts de deu del matí i de dos quarts de
deu del matí a deu de la nit del dia seg.): 972 232 578. Pg.
Marqués de Camps, 20. Sant Antoni de Calonge: Urquizu
(de nou del matí a nou del vespre): 972 661 693. Avda. Catalunya (Sant Antoni). Sant Esteve d'en Bas: Sacrest (de
nou del matí a dues del migdia i de quatre de la tarda a nou
del vespre): 619 500 298. Olot, 13. Sant Feliu de Guíxols:
Casanovas (de nou del matí a deu de la nit i de deu de la nit
a nou del matí del dia seg.): 972 328 352. Canigó, 16 (costat
Mossos d'Esquadra). Sant Hilari Sacalm: Muntal Brugués
(de nou del matí a nou del vespre): 972 869 049. Busquets
i Punset, 13. Sant Joan de les Abadesses: Camprubí (de
nou del matí a nou del vespre): 972 722 226. Ramon d'Urg,
56. Sant Joan les Fonts: Arumí (de nou del matí a dues del
migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre): 678 720
890. Ctra. d'Olot, 47. Sant Julià del Llor i Bonmatí: Medina
Bonora (de nou del matí a vuit del vespre): 972 422 231.
Sant Ramon, 4. Santa Coloma de Farners: Joanmiquel Solà CB (de deu de la nit a dos quarts de deu del matí i de
dos quarts de deu del matí a deu de la nit del dia seg.): 972
843 458. Francesc Moragas, 84. Santa Cristina d'Aro:
Fuentes (de nou del matí a dos quarts de nou del vespre):
972 837 214. La Teulera, 29-31. Sarrià de Dalt: Blanco (de
nou del matí a dos quarts de dues del migdia i de dos
quarts de cinc de la tarda a nou del vespre): 629 358 881.
Rambla Federico García Lorca, 8. Tossa de Mar: Lores Catalán (de nou del matí a deu de la nit): 972 341 172. Enric
Granados, 1-9, local 17. Ventalló: Roman (de nou del matí a
deu de la nit): 972 793 144. L'Arbre Sec, s/n. Vidreres: Moré (de nou del matí a nou del vespre): 972 850 575. Catalunya, 48. Vilobí d'Onyar: Puigvert (de nou del matí a dues
del migdia i de quatre de la tarda a nou del vespre): 972
473 008. Onyar, 2.

왘 11.00 a 12.30 i de 15.00 a
17.30. Visites als diorames del
monestir de Solius. Cada dia.

Cap de setmana
BANYOLES
왘 Sortida del curs d’Història de
Catalunya: Mines de Gavà (Barcelona). Per diumenge, a les
08.00, des de la parada d’autobusos Teisa. Inscripció prèvia a
www.cecbanyoles.cat.

GIRONA
왘 Sortida a Lloret de Mar. Per
dissabte 17 de novembre, des
de l’estació d’autobusos, a les
09.30. Inscripcions, als Amics
de la Unesco, 972 41 22 58.

PLATJA D'ARO
왘 Marxa popular dels 20 km,
per diumenge. Sortida a les 9
del matí, del Palau d’Esports i
Congressos. Inscripcions a
ccplatjadaro@terra.es o el mateix dia, de 8.00 a 8.45. Més informació, a http://costabravaraid.blogspot.com.

RIBES DE FRESER
왘 Cresta dels Anyellers al Pic
Rodó, per diumenge. Sortida
des de la Vall de Núria. Més informació al 872 09 03 63.
왘 Posta de sol, des de Fontalba,
per dissabte. Sortida des de Ribes de Freser. Inclou tast de vi
calent. Més informació al 872
09 03 63 o bé 633 53 45 03.

RIPOLL
왘 1a Cursa popular Ripoll Bressol de Catalunya i Mitja Marató,
per diumenge. Més informació a
www.atletisme.cat.
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L’esperit d’El Bulli
3 Xefs, sommeliers i caps de sala triomfen fora del restaurant d’Adrià
EL PERIÓDICO

EL PERIÓDICO
BARCELONA

E

l tancament d’El Bulli va
ser el més semblant a un big
bang. Tota l’energia que es
va anar acumulant al millor restaurant de la història va explotar quan Ferran Adrià va anunciar que allò es convertiria en una fundació. Buuuuum. Mesos després:
l’univers gastronòmic s’ha anat omplint de noves estrelles (atenció, res
a veure amb la guia Michelin) procedents de Cala Montjoi. Algunes seguiran vinculades al nou projecte
del cap, altres s’han buscat la vida
sense problemes; el segell Bulli obre
portes. Segueix en ebullició.
Qui se n’ha anat més lluny és Pol
Perelló, que portava temes de premsa d’Adrià i exercia com a cap de sala d’El Bulli. Se’n va anar de vacances a Bali fent escala a Singapur, on
va visitar col·legues que treballaven
al Santi. Allà va conèixer un empresari que li va demanar que l’ajudés
a muntar un restaurant a Singapur
anomenat Catalunya. Amb ell va visitar Barcelona perquè s’amarés del
que es fa aquí, i va acabar convertit
en la seva mà dreta. El de Roses admet que té «adn bulli» després de

Poli Díaz,
a l’hospital al
ser apunyalat
L’exboxejador Policarpio Díaz Arévalo (foto) es troba ingressat a l’hospital madrileny Infanta Elionor després de ser apunyalat al pit i a la cama. De moment,
segons la policia, es desconeixen
els motius del succés. La seva dona ha escrit al seu compte de Facebook: «Aquest matí Poli ha estat apunyalat. Som a l’hospital.
Seguiré informant».

CADAQUÉS 3 Eduard Xatruch, Oriol Castro i Mateu Casañas, al Compartir, el restaurant que han obert.

«És acollonant.
Omplim cada dia»,
explica Pol Perelló,
que dirigeix el
Catalunya a Singapur

FINAL D’UNA PARELLA

Fonsi Nieto
i Alba Carrillo
se separen
Fonsi Nieto i Alba carrillo (foto)
s’han separat definitivament, i
han confirmat els rumors que circulaven des de feia mesos. La parella, que va començar la relació
a principis del 2010, no ha pogut
superar les nombroses crisis i des
de fa un mes la model i el fill de
tots dos, Lucas, se n’han anat a
viure a casa dels pares d’ella.

gairebé 14 anys a Cala Montjoi, però li ha costat fer entendre a la gent
que el que fa al Catalunya té poc a
veure amb la cuina d’avantguarda
que practicava abans. Ho ha aconseguit: el local triomfa tant que n’obriran un altre a Hong Kong. «És acollonant. L’omplim cada dia. Feia temps
que no em donava aquestes pallisses». Ha fitxat 28 catalans, molts d’El
Bulli.
Molt més a prop de Roses, a Cadaqués, hi ha un altre projecte triomfal amb adn Bulli, el Compartir. Al capdavant hi ha tres caps
de cuina, tres pilars per a Adrià: Oriol Castro, Eduard Xatruch i Mateu
Casañas. Cuina senzilla que s’allunya de la sofisticació i modernitat
d’El Bulli, on segueixen en nòmina
perquè estan preparant la fundació. Ho explica Xatruch: «Volíem
muntar una cosa pròpia però era
impossible per falta de temps. Ara,
amb una mica més de temps, robant hores de son i de descans, iniciem el projecte». Pel que explica Xatruch, semblava «inevitable» que
tant ell com la resta de col·legues
que treballaven a El Bulli acabessin

EXPÚGIL DE BAIXA

CAVA DEL 2002

COMPARTIR /

SINGAPUR 3 Pol Perelló, al Catalunya.
fent alguna cosa relacionada amb
el món de la restauració. «És el més
normal en un cuiner; una altra cosa
és que un estigui cremat o cansat,
però no és el nostre cas. Això és igual
que qui estudia una carrera durant
anys per treballar del que ha estudiat. Amb el que he après a El Bulli seria una tonteria dedicar-se a una altra cosa».
Dos sommeliers del restaurant,
Ferran Centelles i David Seijas,
també han anat fent el seu propi ca-

ESPANYA 3Els sommeliers Ferran Centelles i David Seijas.

mí, tot i que seguiran vinculats a
la fundació. Fan «projectes petits»,
com explica Centelles, que ha cofundat la web wineissocial.com, on
acosten el vi al gran públic de manera divertida, fa classes i seminaris, i
amb Seijas ha fet el Fever Tree Tour,
on ha explicat les qualitats de la tònica com si fos un vi. Precisament,
aquesta passió per la seva feina ha
fet que Seijas hagi editat 113 vins per
al 2013, que segueix els passos dels
que estàfent des del 2010. «Des d’El

Bulli ens han recolzat i ens han ajudat en molts projectes. N’estem encantats», resumeix Centelles.
Lluís Garcia, cap de sala, va participar en una xerrada a la fira gastronòmica Mistura del Perú. «Va ser la
primera vegada en la història que es
parlava del món de la sala a aquest
nivell», explica orgullós Garcia,
que seguirà vinculat a la fundació.
Aquella conferència no hauria estat possible si no hagués treballat a
El Bulli. H

Turó d’en
Mota, millor
vi català
El Turó d’en Mota 2002 és el millor vi català, segons la Guia de
Vins de Catalunya 2013. En un tast
a cegues de més de 1.700 vins de
370 cellers, el cava de Recaredo
va obtenir la nota màxima: 9,81.
Aquest espumós, del qual es van
produir 2.704 ampolles, té gairebé 9 anys de criança; pertany a un
sol any, varietat (xarel·lo) i vinya,
que es treballa amb cavall.
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Roses rep una barca que dedicarà a les visites
guiades
L´embarcació Gloria Mar Dos té 27 metres d´eslora, 6,7 de mànega, 3,3 de puntal i un calat màxim de 2,44
metres
13:12

Recomendar

0

0

EMPORDA.INFO L´alcalde de Roses, Carles Pàramo, i els propietaris de l´embarcació d´arrossegament Gloria
Mar Dos, Antoni Falcó i Maria Serrats, han signat aquest matí un conveni per a la cessió gratuïta d´aquesta
barca de pesca a favor de l´Ajuntament de Roses. El consistori preveu incorporar l´embarcació al circuit turístic
del municipi, concretament a les visites guiades al port pesquer i a la Llotja de Peix que es realitzen fa uns
anys, fet que permetrà conèixer més a fons com és i com es desenvolupa la vida en el mar.
L´embarcació Gloria Mar Dos té 27 metres d´eslora, 6,7 de mànega, 3,3 de puntal i un calat màxim de 2,44
metres. Es tracta d´una barca de ferro construïda a les drassanes d´Alacant l´any 1980, destinada primer al
port de Tarragona i, des de fa 11 anys, després de la seva adquisició per part del pescador Antoni Falcó, al port
pesquer de Roses.
A partir d´ara, tot i que la seva tasca com a barca d´arrossegament ha finalitzat, la Gloria Mar Dos continuarà
atracada al port pesquer de Roses i molt vinculada amb el món de la pesca, tot i que a partir d´ara des d´una
nova vessant turística i formativa. Així ho estableix el conveni signat aquest matí entre els fins ara propietaris i
l´Ajuntament, on s´estableix que els usos que podrà tenir l´embarcació a partir d´ara, seran activitats de
conservació del patrimoni històric, de recerca, de formació, i/o ornamentals, sense que en cap cas pugui
destinar-se novament a activats pesqueres de caràcter lucratiu.
D´aquesta manera l´embarcació passa a incorporar-se al patrimoni del municipi. Carles Pàramo, ha manifestat
que la intenció "és que esdevingui un nou equipament per a la vila que permeti ampliar i fer encara més
atractives les visites al port i a la Llotja de Peix. Aquesta activitat, que compta ja amb un gran èxit i demanda,
es podrà completar a partir d´ara amb la possibilitat d´accedir a una veritable embarcació pesquera, on també
s´il€lustrarà com és la vida dels pescadors de Roses amb la projecció d´un audiovisual".

Canal de sorteigs
Loteries i apostes

Durant la trobada d´aquest matí, l´alcalde ha volgut agrair la col€laboració i generositat dels donants de
l´embarcació, Antoni Falcó i Maria Serrats, destacant l´important reforç que aquesta donació suposarà per a
l´atractiu turístic de Roses, i molt concretament per a l´anomenat turisme pesquer pel qual Roses aposta per
posicionar-se.

Consulta els resultats dels principals
sorteigs de la loteria i la travessa.
Font:
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BMW Empresas
Beneficios exclusivos para
empresas. Infórmese aquí de
todas las ventajas que ofrecemos.

Seguro 3en1 de Nuez
Coche, Hogar y Moto. Paga uno y
te Regalamos los Otros.
¡Aprovéchalo!

Web Oficial amena.com
Tarifas para navegar + hablar
+sms sin límites y sin
permanencia

www.bmw.es

www.SegurosNuez.es

www.amena.com

ENVIAR PÁGINA »

IMPRIMIR PÁGINA »

AUMENTAR TEXTO »

REDUCIR TEXTO »

You have tried to access a web page which is in
violation of your internet usage policy.

U SEASE,
MOLT ULL

Publicidad

Curso CEAC Finanzas
Técnico Admon y Finanzas CEAC. ¡Aprende a tu
ritmo desde casa!
www.ceac.es/finanzas

La Botiga
Planb! Escapada Termal. Una
sesión de spa en uno de nuestros
hoteles y balnearios. 199,90 €
Más productos

Mesa Baja Tek Import De Teca
Sawangan 140 Cm. Teck bruta de
primera calidad longitud : 140 cm
profundidad. 567,00 €

¿Bajará o subirá el Euro?
Haga su predicción y consiga hasta un 81% de
beneficio en una hora
www.ioption.com

Si él manda, tú más
Tarifa TúMandas Empresas de SEUR:
descuentos en función de tus envíos y el mejor
precio
www.seur.com
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