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MARC GASCONS, DELS TINARS DE LLAGOSTERA, REP EL PREMI 

NACIONAL DE GASTRONOMIA COM A MILLOR JOVE CUINER DE L’ANY 

 

El cuiner Marc Gascons ha rebut el premi al cuiner jove de l’any de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. 

El guardó reconeix el treball que Marc Gascons porta a terme al capdavant del restaurant Els Tinars de 

Llagostera.  

 

Els Premis Nacionals de Gastronomia Catalana, que organitza anualment l’Acadèmia Catalana de 

Gastronomia, es van lliurar dimarts en un acte que es va celebrar al Palau de la Generalitat. El lliurament 

dels guardons va estar presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, i el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Joan Ras.  

 

Marc Gascons va rebre el premi a cuiner jove de l’any “per ser representant d’una saga generacional de 

restauradors, amb capacitat demostrada, fent una cuina tradicional, amb màxim respecte al producte i a la 

qualitat de la matèria primera i preservant la catalanitat de molts plats, especialment de la cuina 

empordanesa”, segons destacava l’acta del jurat que es va fer públic a finals de l’any passat, quan es va 

anunciar la concessió dels guardons. En l’acta, el jurat destacava també que el treball de Gascons 

testimonia “com altres restaurants exemplars del nostre país, la continuïtat generacional de la restauració 

tradicional catalana”. 

 

A més de Marc Gascons, també va ser reconegut com a restaurant de l’any el restaurant Àbac i el seu xef 

Jordi Cruz; el periodista Pau Arenós, com a professional de l’any, i la Fundació Alícia, que va rebre el 

premi especial de l’Acadèmia per la seva tasca d’innovació alimentària.   

 

Jove cuiner 

 

Marc Gascons, integrant del col·lectiu Joves Cuiners, pertany a una nissaga de cuiners i professionals de 

la restauració, amb gairebé un segle d’història a Sant Feliu de Guíxols. Actualment, el jove cuiner dirigeix, 

juntament amb la seva germana Elena, el restaurant familiar Els Tinars situat a Llagostera, on s’ofereix 



cuina tradicional catalana actualitzada, tenint en compte com a base principal el producte de la zona i de 

la temporada. El restaurant compta, des de 2008, amb una estrella Michelin.  

 

A la carta dels Tinars es proposen dues opcions: la cuina tradicional de sempre i la cuina d’en Marc, on 

s’apliquen les tècniques més actuals, intentant oferir els millors productes de temporada, mantenint la 

base de la cuina catalana. Al restaurant s’elabora el pa, la pastisseria, els gelats i la resta dels postres de 

forma artesanal. A més, Els Tinars, un restaurant tipus masia catalana amb un estil clàssic-modern, 

compta amb un celler amb unes 500 referències de vins i caves nacionals i estrangers seleccionats entre 

els millors del mercat.  

 

Professionalment, el jove cuiner s’ha format a l’Escola d’Hostaleria de Girona i ha treballat a restaurants 

com el Can Gaig, de Carles Gaig, a Barcelona; a l’Esguard de Sant Andreu de Llavaneres, de Miguel 

Sánchez Romera; al Sant Pau, de Sant Pol de Mar, amb Carme Ruscalleda; a Le Gran Ryeu d’Alain 

Boshman, a Bèlgica i amb Martin Berasategui, a Lasarte.  

 

A més, ha treballat puntualment al costat de cuiners de primer nivell mundial. El 1998 ajuda l’equip de 

Ferran Adrià i Juan Mari Arzak en el banquet de Freixenet. A finals del 2001 dóna suport a Joan Roca a 

les festes d’Intxaurrondo i l’any següent, juntament amb el Restaurant Hispania, serveix el banquet dels 

premis Sent Soví, a les bodegues Freixenet. 

 

La seva presència ha estat destacada en el banquet de l’Any Dalí, a Berlín, el 2004 juntament amb Jordi 

Sabadí d’El Roser de l’Escala; al curs i degustació a Loewe, Barcelona; a la demostració i al banquet 

sobre la tonyina i el bonítol a Sardenya i, entre d’altres, a les jornades gastronòmiques “Aprenda con los 

maestros”, a Madrid, organitzat pel Club Torres, el juny del 2006. 

 

Com a membre de Joves Cuiners, va participar en la primera de les Nits Sónar de la Fira del Llibre de 

Frankfurt 2007, on el col·lectiu va oferir el sopar. També va participar en el sopar de la gala d’entrega del 

Premi Sent Soví de Literatura Gastronòmica 2007. A més, ha viatjat al Japó, on va prendre part en la 

demostració de la cuina catalana a l’Escola Hattory, a Tokio i a la d’arrossos al restaurant de l’Hotel New 

Ottany, el març de 2005. També va anar a Lió, el setembre del 2005, en un dels actes de l’Any 

Internacional de la Gastronomia. 

 

Marc Gascons ha guanyat el segon premi de l’Escola d’Hostaleria de Girona l’any 1997 i és finalista del 

Premi al Millor Cuiner Jove, atorgat el juny del 2006 per l’Acadèmia Catalana de la Gastronomia. El 2008 

va rebre el premi al Millor Cuiner dins els tercers Premis Gastronomia Tecnotast Girona 2008. I aquest 

2011 ha estat guardonat amb el premi al cuiner més jove amb una estrella Michelin a la XV Nit de 



Periodisme de Turisme i Economia, que lliura l’Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de Turisme 

i Economia.  

 

Darrerament ha col·laborat en restaurants com el Flocons de Sel (tres estrelles Michelin) a Megeve, 

França; i a l’hotel Capri de Capri, Itàlia. També va participar en la darrera edició de Tecnofòrum Girona on 

va oferir una ponència sobre “Cuina de l’Empordanet tradicional i moderna aplicada al càtering”.  

 

Girona, 11 de maig de 2012 
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Fachadavegetal
para la antigua
fábricaTabacalera
TARRAGONA wLa fachada
posterior de la antigua fábri-
ca de Tabacalera (3.300 me-
tros cuadrados) se ha cubier-
to con un jardín vertical. “El
más grande de Europa”, dijo
ayer el alcalde, Josep Fèlix
Ballesteros. Los técnicos des-
tacaron que en su diseño y el
de los 8.000 metros cuadra-
dos de jardines adicionales
–que ha costado 3,3 millones,
pagados por el Fondo Estatal
para la Ocupación y la Soste-
nibilidad– se han aplicado
criterios de sostenibilidad y
reaprovechamiento de aguas
residuales. / S. Sans

VICENÇ LLURBA

LaAcadèmiaCatalanade
Gastronomiapremia alÀbac

MARTORELL wLos Mossos
d’Esquadra informaron ayer
de la detención de dos hom-
bres, que se hacían pasar por
revisores del gas y que, una
vez dentro de las casas, apro-
vechaban para robar objetos
de valor. Las detenciones se
produjeron en El Prat de Llo-
bregat después de que, el
pasado 15 de marzo, un agen-
te de la policía autonómica
fuera de servicio saliera tras
ellos al acudir a la llamada de
auxilio de una vecina de 74
años. Los dos hombres acaba-
ban de robar en el piso de la
mujer. / R. Montilla

Los galardonados, ayer, en el Palau de la Generalitat
ÀLEX GARCIA

El jardín vertical gigante

BARCELONA wEl barcelonés
Àbac fue reconocido ayer
como mejor restaurante del
año en la entrega de los Pre-
mis Nacionals de la Acadè-
mia Catalana de Gastronomia
en la Generalitat. “Parece
que hemos hecho un buen
trabajo, al que hemos dedica-
do todas las horas y todos los
días, y nos alegra ver que se
han dado cuenta”. Así se ex-
presaba Jordi Cruz, que en
noviembre recuperó la segun-
da estrella Michelin para
dicho restaurante y que ulti-

ma los detalles para la apertu-
ra del Ten’s, local de cocina
informal en la calle Rec. El
premio al mejor cocinero
joven fue para Marc Gascons,
de Els Tinars (Llagostera) y
el del mejor profesional del
año para el periodista Pau
Arenós, que ha publicado La
cocina de los valientes. En la
categoría de mejor aconteci-
miento gastronómico se pre-
mió a Restaurants Contra la
Fam y el galardón especial de
la Acadèmia fue para la Fun-
dació Alicia. / C. Jolonch

CORNELLÀ wOnce personas,
entre ellas una menor de 12
años, resultaron heridas a
causa de un incendio que se
produjo el lunes por la noche
en un edificio de diez plantas
de Cornellà de Llobregat.
Según los bomberos de la
Generalitat, las llamas se ini-
ciaron a las 22.32 horas en la
última planta del piso, ubica-
do en el número 238 de la
Carretera de l’Hospitalet, por
causas que aún se están inves-
tigando. El fuego calcinó la
vivienda, aunque todos los
heridos fueron por inhala-
ción de humos. / R. Montilla

Onceheridos
enel incendio
deundécimopiso

Dos ladrones se
hacíanpasar por
revisores del gas

Las actuales inquilinas del zoo de Barcelona, ayer, en las instalaciones para elefantes

MEDIO AMBIENTE

Nuevaelefantapara
intentar la cría enel zoo

JORDI PLAY

La elefanta Bully
convivirá con Susi
y Yoyo, y dentro de
unos años el parque
espera incorporar
un ejemplar macho

LLUÍS SIERRA
Barcelona

Bully, una elefanta africana de 27
años, llegará al zoo de Barcelona
dentro de unas semanas. Con
ella, llegará la esperanza de que
algún día nazca una cría de ele-
fante en el zoológico de la Ciuta-
della, algo que no ha ocurrido en
sus 120 años de historia.
Los expertos del parque barce-

lonés ya preparan el recibimien-
to a Bully, que está actualmente
en el Bioparc de Valencia, y que
hace años viajó con el Gran Circo
Mundial. Una incógnita es cómo
se adaptará y será aceptada por
las dos elefantas con que ya cuen-
ta Barcelona, las veteranas Susi y
Yoyo (39 y 44 años). Barcelona
ya tendrá tres ejemplares de ele-
fante, cifra poco habitual en su
historia, aunque había llegado a
contar con cuatro (dos machos y
dos hembras) en los años 60.
La presidenta del zoo, Sònia

Recasens, al confirmar ayer la

próxima adquisición deBully, se-
ñaló que su incorporación “impli-
cará la formación de un grupo
que pueda culminar en el mante-
nimiento futuro de un grupo re-
productor”.Un grupo que, demo-
mento, sólo contará con tres hem-
bras y dos de ellas ya entradas en
años (se calcula que pueden lle-
gar hasta los 70, como mucho).
Hará falta unmacho.Un porta-

voz del zoo dijo ayer que no hay
plazo, que pueden pasar unos
años, pero que en el horizonte es-
tá la llegada de un elefante ma-
cho. Al fin y al cabo, el traslado
de Bully a Barcelona cuenta con
el expreso visto buenodel Progra-
ma Europeo de Cría (EEP).
Si algúndíaBully cría en laCiu-

tadella entrará en el cuadro de
honor de los elefantes deBarcelo-
na, sumándose a ejemplares fa-
mosos. El primero fue L’Avi (una
hembra que llegó en 1914 y que
se llamaba Baby, nombre que los
barceloneses adaptaron) y el se-
gundo fue Júlia, que murió de
hambre en la Guerra Civil. Otros
llamaron la atención por ser do-
naciones de personajes notables.
Así, Surus fue cedido en 1967 por
Salvador Dalí y al cabo de unos
años fue llevado a Valencia, en
un viaje inverso al que hará Bu-
lly. En 1965, fue el entonces prín-
cipe Juan Carlos quien donó al
zoo barcelonés un elefante de

Mozambique, en cuya captura ha-
bía participado.
Antes de hacerse ilusiones con

futuribles crías, sin embargo, ha-
brá que asegurar una buena adap-
tación de Bully a su nueva casa.
La entidad animalista Libera ha
señalado que la nueva incorpora-
ción vulnera un compromiso del
zoo del año 2010 en el sentido de
no incorporar más ejemplares de
paquidermos. Las actuales insta-
laciones para elefantes son, se-
gún esta entidad, insuficientes in-

cluso para Susi y Yoyo. En el zoo
niegan estas malas condiciones y
dan garantías de un entorno ama-
ble para las tres. Recuerdan que
en los últimos tres años se ha am-
pliado la superficie destinada a
elefantes, se ha mejorado el en-
torno (asemejándolo a una saba-
na africana) y se han construido
nuevos dormitorios. Y aún hay
mejoras pendientes, para dupli-
car la superficie actual, de unos
2.000 metros cuadrados.c

BARCELONA Redacción

La mediación celebrada ayer en
Empresa i Ocupació para evitar
las ocho jornadas de huelga con-
vocadas en FGC estemes y en ju-
nio –la primera mañana, aunque
el inicio será a las 22 horas de
hoy– acabó en desacuerdo. La

conselleria dictó unos servicios
mínimos que estarán condiciona-
dos por la celebración de los exá-
menes de selectividad ya que pre-
vé asegurar el acceso de los estu-
diantes a las universidades.
Salvo un acuerdo de última ho-

ra, que tanto empresa como sindi-
catos ayer veían muy difícil, los

paros, convocados en protesta
por los recortes salariales, segui-
rán adelante. La huelga se ha con-
vocado en tres tandas: 10 y 11 de
mayo, 23, 24 y 25 demayo y 12, 13
y 14 de junio, comenzando a las
diez de la noche del día anterior
al inicio de la tanda y finalizando
a la misma hora del último día.
De 6.30 a 9.30 h y de 16 a 20 h los
mínimos serán del 50%. El resto
nohabrá trenes. En la franjamati-
nal, los días 12, 13 y 14 de junio
–jornadas con pruebas de acceso
a la universidad– en las líneas del
Vallès se elevarán al 70%.c

La incorporación
del paquidermo
cuenta con el visto
bueno del Programa
Europeo de Cría

PULSO
CIUDADANO

Mínimosdel50%enhora
puntaen lahuelgadeFGC



El cuiner Marc Gascons va rebre
el premi al cuiner jove de l’any de
l’Acadèmia Catalana de Gastro-
nomia. El guardó reconeix el tre-
ball que Marc Gascons porta a
terme al capdavant del restaurant
Els Tinars de Llagostera. Els Premis
Nacionals de Gastronomia Cata-
lana, que organitza anualment
l’Acadèmia Catalana de Gastro-
nomia, es van lliurar dimarts en un
acte que es va celebrar al Palau de
la Generalitat.

Marc Gascons va rebre el premi
al cuiner jove de l’any «per ser re-
presentant d’una saga generacio-
nal de restauradors, amb capaci-
tat demostrada, fent una cuina
tradicional, amb màxim respecte
al producte i a la qualitat de la ma-
tèria primera i preservant la cata-
lanitat de molts plats, especial-
ment de la cuina empordanesa»,
segons destacava l’acta del jurat
que es va fer públic a finals de l’any
passat, quan es va anunciar la

concessió dels guardons. A l’acta,
el jurat remarcava també que el
treball de Gascons testimonia
«com altres restaurants exemplars
del nostre país, la continuïtat ge-
neracional de la restauració tradi-
cional catalana».

A més de Marc Gascons, també
va ser reconegut com a restaurant
de l’any el restaurant Àbac i el seu
xef Jordi Cruz; el periodista Pau
Arenós, com a professional de
l’any, i la Fundació Alícia, que va re-
bre el premi especial de l’Acadèmia
per la seva tasca d’innovació ali-
mentària.

Marc Gascons, integrant del
col·lectiu Joves Cuiners, pertany a
una nissaga de cuiners i profes-
sionals de la restauració, amb gai-
rebé un segle d’història a Sant Fe-
liu de Guíxols. Actualment, el jove
cuiner dirigeix, juntament amb
la seva germana Elena, el restau-
rant familiar Els Tinars situat a
Llagostera, on s’ofereix cuina tra-
dicional catalana actualitzada, te-
nint en compte com a base prin-
cipal el producte de la zona i de la
temporada. El restaurant compta,
des de 2008, amb una estrella
Michelin, i s’hi s’elabora el pa, la
pastisseria, els gelats i la resta dels
postres de forma artesanal.

GIRONA | DdG

El guardó reconeix la cuina
tradicional i el respecte als
productes per part del
restaurador d’Els Tinars

�

MarcGasconsrepel
premicuiner jovede l’any
de l’AcadèmiaCatalana

Marc Gascons, a la dreta, rep el premi de mans de Josep Casas.

ACADÈMIA CATALANA DE GASTRONOMIA

El Ministeri de Foment hauria
d’indemnitzar amb 2.000 milions
d’euros Abertis si acaba desdoblant
la N-II al seu pas per les comarques
gironines, com a compensació
per la disminució de trànsit de
l’AP-7 que suposaria posar en mar-
xa l’autovia des de la Jonquera
fins a Barcelona. Així ho va de-
nunciar ahir el diputat d’Iniciati-
va per Catalunya (ICV), Salvador
Milà, qui va afirmar que aquesta
quantitat s’hauria d’anar pagant en
funció del trànsit que es perdés des
de la posada en marxa de l’autovia
fins a l’any 2021, quan s’acaba la
concessió d’Abertis, en declara-
cions que va recollir Ràdio Girona.

«Ara s’entenen els retards, les
poques ganes i els impediments»,
ressaltava Milà. Segons va explicar
el diputat, la concessionària ja
hauria advertit a la ministra de Fo-
ment, Ana Pastor, que si posa en
funcionament la totalitat de l’au-
tovia A-2 a les comarques gironi-

nes haurien «de compensar Aber-
tis amb 2.000 milions d’euros d’a-
quí fins a l’any 2021. Estem parlant
només de 7 anys vista».

El diputat ecosocialista també va
afirmar que a la majoria de les au-
topistes catalanes ja s’ha pagat
unes 40 vegades el preu que va cos-
tar construir-les, i va criticar que a
l’Estat espanyol es visualitzi el sis-
tema de peatges a les carreteres
com un negoci en lloc d’un
instrument per millorar la mobi-
litat.

Pel que fa les indemnitzacions
que s’haurien de pagar a Abertis en
cas d’acabar desdoblant la totalitat
de la N-II, Riol va explicar que
«sabem que existeixen aquest tipus
d’indemnitzacions, perquè el tràn-

sit i els ingressos els tenen pactats,
és un negoci rodó per les conces-
sionàries». «Com que projectem
autopistes al costat d’autovies, i
som l’únic país d’Europa que ho fa,
després s’han anat a buscar
aquests mecanismes. Els diners
públics volen que dóna gust», va
lamentar.

D’altra banda, la Taula de l’En-
ginyeria de les Comarques Giro-
nines va confirmar ahir la seva ad-
hesió al pacte per reclamar el des-
doblament de la N-II perquè «és
una necessitat social, un crit unà-
nime de tota una societat» i perquè
«no hi cap país que es pugui
considerar civilitzat que tingui
una carretera de caràcter interna-
cional en un estat tan deplorable
com la N-II». Pel que fa la gratuïtat
de l’autopista, van afirmar que
«és una demanda difícil
d’aconseguir, i més si considerem
la gran inversió que Abertis està
fent, precisament en aquest tram
paral·lel a la N-II».

GIRONA | R.VAN EECKHOUT

ICVdenunciaque l’Estat
hauriad’indemnitzar
Abertis si acabés laN-II

El diputat ecosocialista, SalvadorMilà, xifra en 2.000milions d’euros
el que hauria de pagar Foment per la disminució del trànsit a l’AP-7
�

La CUP va anunciar ahir que du-
rant les pròximes setmanes presen-
taran mocions als plens municipals,
per tal que els ajuntaments donin
suport a la campanya #novullpagar i
reclamin la gratuïtat de l'AP7. Re-
centment la CUP ja va dur al ple del
Consell una moció on denunciava
l'estat de la N-II, tal i com va explicar
als mitjans l'alcalde de Celrà i porta-

veu de la formació al Consell Comar-
cal, Dani Cornellà, i que durant les
darreres setmanes diversos regi-
dors i alcaldes de la CUP s'han negat
públicament a pagar peatges, per
mostrar el suport de la formació a la
campanya #novullpagar.

El text ja va ser aprovat a Bordils,
tal com va anunciar el portaveu de la
CUP en aquest municipi, Albert Ser-
rats, i dilluns que ve la moció es de-
batrà al ple de l'Ajuntament de Giro-
na. Posteriorment serà el torn dels
ajuntaments de Salt i Celrà. En

aquest sentit, el portaveu de la CUP
al consistori gironí, Jordi Navarro, va
fer una crida als ajuntaments giro-
nins a denunciar «Abertis, que porta
anys enriquint-se a costa d'escurar
les butxaques de les ciutadanes i
els ciutadans».

La compareixença també va ser-
vir per anunciar el suport de la CUP
a les accions proposades per la cam-
panya #novullpagar de cara al 20 de
maig, quan es convocaran caravanes
de vehicles en diferents punts de
les comarques gironines.

�

La CUPdemanamés
suport al #novullpagar

MÉSACCIONS

Enginyers gironins també
s’adhereixen al pacte per
reclamar les obres perquè
són «una necessitat social»

El president del Consell Co-
marcal, Joan Espona (CiU) va
avançar que sap de la intenció del
Govern d'aprovar el Pla Especial de
l'Alta Garrotxa per al setembre.
Segons ell, si al 2013 els arriben els
mateixos recursos que al 2012, el
Consorci de l’Alta Garrotxa podrà
tornar a fer accions sobre el terri-
tori. Tambén va assegurar tenir ga-
ranties que el Consell Comarcal del
Ripollès reconsiderarà la sortida de
l’organisme. Va fer públiques les in-
formacions al darrer ple del Con-
sell Comarcal.

En el decurs del debat de l’a-
provació del conveni de cessió

d’espais del SIGMA al Consorci de
l’Alta Garrotxa va atribuir la re-
ducció de personal a les «disbau-
xes econòmiques» de l’època del
Tripartit.

«No és veritat, això és una men-
tida», es va donar pel al·ludit el por-
taveu d'ERC, Josep Garcia. Lla-
vors el president va dir «Li diré una
dada: l'últim any es van destinar
250.000 euros a arranjar camins a
l'Alta Garrotxa que havien de ser
per a la Garrotxa i alguns ajunta-
ments encara no els hem fet,
aquests camins». Va considerar
que la distribució dels 250.000 eu-
ros destinats a camins havia d'ha-
ver estat feta pel Consell Comarcal.

OLOT |X.V.

ElGovernpreveuaprovar
elPlaEspecialde l’Alta
Garrotxaal setembre
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COMARQUES

Dissabte, 12 de maig
5èTorneig Festa Major de Futbol.
Al Camp de Futbol
A partir de les 4 de la tarda, també en el
camp de futbol
Torneig de futbol 7 adults

Diumenge, 13 de maig
A les 9 del matí, al Pavelló poliesportiu
7a Marxa Popular BTT deVilablareix.
A les 4 de la tarda, a la Plaça del Perelló,
Adició de Sardanes amb la cobla
LA PRINCIPAL DE BANYOLES. A conti-
nuacióHAVANERES am el grup ELS PES-
CADORS DE L’ESCALA. Hi haurà cremat
per a tothom.

Dimecres, 16 de maig
A les 8 de la tarda, a Can Gruart,Concert de Guitarra a càrrec dels alumnes de
l’Escola de Música del Gironès.

Dijous, 17 de maig
A les 8 de la tarda, a Can Ballí, Inauguració de l’Exposició d’art.
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El conseller Pelegrí i Joan Ras amb els
premiats
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Pelegrí destaca que la cuina catalana es troba en el seu
millor moment

El conseller ha presidit aquest vespre a Barcelona l'acte de lliurament dels
Premis Nacionals de Gastronomia

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural, Josep Maria
Pelegrí, acompanyat del
director general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries
Agroalimentàries, Domènec
Vila,  i del director general de
l’Incavi, Jordi Bort, ha presidit
aquest vespre, al Palau de la
Generalitat, l’acte de lliurament
dels Premis Nacionals de
Gastronomia 2011, que entrega
l’Associació Acadèmia Catalana
de Gastronomia
 

Els premis han estat els següents:
 
Primer premi. Restaurant de l’Any: Àbac.
Segon premi. Cuiner Jove: Marc Gascons.
Tercer premi. Professional de l’Any: Pau Arenós.
Quart premi. Esdeveniment gastronòmic: Restaurants contra la fam.
Cinquè premi. Premi Especial de l’Acadèmia: Fundació Alícia.
 
Es tracta d’uns guardons anuals, que des de l’any passat tenen el caràcter de Premis
Nacionals, que distingeixen cuiners, restaurants, professionals o col·lectius i
institucions relacionades amb el món de la gastronomia catalana, que han destacat per
la seva tasca i aportació a la cuina. L’Acadèmia assigna qualificacions en la secció de
Catalunya de la Guia Repsol.
 
El conseller Pelegrí, en la seva intervenció, ha subratllat que la cuina catalana es troba
en el seu millor moment, un moment de glòria i reconeixement internacional, gràcies a
la professionalitat i el compromís dels cuiners catalans i de la seva especial forma
d’entendre la cuina i la vida en general. En aquest sentit, ha afirmat que “el segle XXI
serà recordat com el nou segle d’or de la nostra gastronomia””, que “el nostre
lideratge, el nostre talent i la nostra creativitat no són fruit de la casualitat”, i ha fet un
reconeixement de la feina de pagesos, ramaders i transformadors.
 
“Tot aquest potencial no el podem deixar perdre ni desaprofitar. Perquè més enllà del
plaer, de la salut i de saciar una necessitat bàsica, la cuina també és un model a seguir
i un estímul per a la nostra economia. És per això que és el millor moment per
defensar-la, promoure-la i potenciar associacions com la vostra, que la posen en
valor”, ha afegit el conseller.
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural (DAAM) i
l’Associació Acadèmia Catalana de Gastronomia van signar l’any 2010 un conveni per
a la realització d’actuacions encaminades a la promoció de la gastronomia i les
polítiques alimentàries de Catalunya.
 
Aquest conveni s’emmarca en la política de qualitat agroalimentària desenvolupada
per la Generalitat de Catalunya, basada en la diferenciació i en la promoció dels
productes agroalimentaris catalans emparats per distintius d’origen i de qualitat
diferenciats.
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GASTRONOMIA | 09/ 05/ 2012  RuralCat/DAAM

Lliurament dels Premis Nacionals de Gastronomia
Àbac, Marc Gascons, Pau Arenós, Restaurants contra la fam i Fundació Alícia han rebut els Premis
Nacionals de Gastronomia 2011, que distingeixen cuiners, restaurants, professionals o col·lectius i
institucions relacionades amb el món de la gastronomia catalana, que han destacat per la seva tasca i
aportació a la cuina. L'Acadèmia Catalana de Gastronomia assigna qualificacions en la secció de
"Catalunya" de la Guia Repsol.

 Els premis han estat en les següents categories: Primer premi, al
Restaurant de l’Any, per a Àbac. Segon premi, al Cuiner Jove, per a
Marc Gascons. Tercer premi, al Professional de l’Any, per a Pau
Arenós. Quart premi, a l'esdeveniment gastronòmic, per a
Restaurants contra la fam. Finalment, el cinquè guardó, Premi
Especial de l’Acadèmia, ha estat per a la Fundació Alícia.

 
El lliurament va tenir lloc al Palau de Generalitat i va presidir l'acte el
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila,

i del director general de l’Incavi, Jordi Bort.
 
La cuina catalana es troba en el seu millor moment
 
El conseller Pelegrí, en la seva intervenció, va subratllar que la cuina catalana es troba en el seu millor
moment, un moment de glòria i reconeixement internacional, gràcies a la professionalitat i el compromís dels
cuiners catalans i de la seva especial forma d’entendre la cuina i la vida en general. En aquest sentit, va afirmar
que “el segle XXI serà recordat com el nou segle d’or de la nostra gastronomia”, que “el nostre lideratge, el
nostre talent i la nostra creativitat no són fruit de la casualitat”, i ha fet un reconeixement de la feina de pagesos,
ramaders i transformadors.
 
 
“Tot aquest potencial no el podem deixar perdre ni desaprofitar. Perquè més enllà del plaer, de la salut i de
saciar una necessitat bàsica, la cuina també és un model a seguir i un estímul per a la nostra economia. És
per això que és el millor moment per defensar-la, promoure-la i potenciar associacions com la vostra, que la
posen en valor”, ha afegit el conseller.
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Rural (DAAM) i l’Associació Acadèmia
Catalana de Gastronomia van signar l’any 2010 un conveni per a la realització d’actuacions encaminades a la
promoció de la gastronomia i les polítiques alimentàries de Catalunya.
 
Aquest conveni s’emmarca en la política de qualitat agroalimentària desenvolupada per la Generalitat de
Catalunya, basada en la diferenciació i en la promoció dels productes agroalimentaris catalans emparats per
distintius d’origen i de qualitat diferenciats.
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Tal dia com avui del 1984- S'inaugura el nou mercat de majoristes Mercagirona. 

    Premi

Llagostera | 11/05/2012 | Redacció
PREMI NACIONAL DE GASTRONOMIA COM A
MILLOR JOVE CUINER DE L’ANY.
El guardó reconeix el treball que Marc Gascons porta a terme al
capdavant del restaurant Els Tinars de Llagostera.

TwittearTwittear 2 Compartir

El cuiner Marc Gascons ha rebut el premi al cuiner jove de l’any de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. El
guardó reconeix el treball que Marc Gascons porta a terme al capdavant del restaurant Els Tinars de Llagostera.

Els Premis Nacionals de Gastronomia Catalana, que organitza anualment l’Acadèmia Catalana de Gastronomia,
es van lliurar dimarts en un acte que es va celebrar al Palau de la Generalitat. El lliurament dels guardons va
estar presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep
Maria Pelegrí, i el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Joan Ras.

Marc Gascons va rebre el premi a cuiner jove de l’any “per ser representant d’una saga generacional de
restauradors, amb capacitat demostrada, fent una cuina tradicional, amb màxim respecte al producte i a la
qualitat de la matèria primera i preservant la catalanitat de molts plats, especialment de la cuina empordanesa”,
segons destacava l’acta del jurat que es va fer públic a finals de l’any passat, quan es va anunciar la concessió
dels guardons. En l’acta, el jurat destacava també que el treball de Gascons testimonia “com altres restaurants
exemplars del nostre país, la continuïtat generacional de la restauració tradicional catalana”.

A més de Marc Gascons, també va ser reconegut com a restaurant de l’any el restaurant Àbac i el seu xef Jordi
Cruz; el periodista Pau Arenós, com a professional de l’any, i la Fundació Alícia, que va rebre el premi especial de
l’Acadèmia per la seva tasca d’innovació alimentària. 

Jove cuiner

Marc Gascons, integrant del col·lectiu Joves Cuiners, pertany a una nissaga de cuiners i professionals de la
restauració, amb gairebé un segle d’història a Sant Feliu de Guíxols. Actualment, el jove cuiner dirigeix, juntament
amb la seva germana Elena, el restaurant familiar Els Tinars situat a Llagostera, on s’ofereix cuina tradicional
catalana actualitzada, tenint en compte com a base principal el producte de la zona i de la temporada. El
restaurant compta, des de 2008, amb una estrella Michelin.

A la carta dels Tinars es proposen dues opcions: la cuina tradicional de sempre i la cuina d’en Marc, on
s’apliquen les tècniques més actuals, intentant oferir els millors productes de temporada, mantenint la base de
la cuina catalana. Al restaurant s’elabora el pa, la pastisseria, els gelats i la resta dels postres de forma
artesanal. A més, Els Tinars, un restaurant tipus masia catalana amb un estil clàssic-modern, compta amb un
celler amb unes 500 referències de vins i caves nacionals i estrangers seleccionats entre els millors del mercat.

Professionalment, el jove cuiner s’ha format a l’Escola d’Hostaleria de Girona i ha treballat a restaurants com el
Can Gaig, de Carles Gaig, a Barcelona; a l’Esguard de Sant Andreu de Llavaneres, de Miguel Sánchez Romera; al
Sant Pau, de Sant Pol de Mar, amb Carme Ruscalleda; a Le Gran Ryeu d’Alain Boshman, a Bèlgica i amb Martin
Berasategui, a Lasarte.

A més, ha treballat puntualment al costat de cuiners de primer nivell mundial. El 1998 ajuda l’equip de Ferran
Adrià i Juan Mari Arzak en el banquet de Freixenet. A finals del 2001 dóna suport a Joan Roca a les festes
d’Intxaurrondo i l’any següent, juntament amb el Restaurant Hispania, serveix el banquet dels premis Sent Soví, a
les bodegues Freixenet.

La seva presència ha estat destacada en el banquet de l’Any Dalí, a Berlín, el 2004 juntament amb Jordi Sabadí
d’El Roser de l’Escala; al curs i degustació a Loewe, Barcelona; a la demostració i al banquet sobre la tonyina i el
bonítol a Sardenya i, entre d’altres, a les jornades gastronòmiques “Aprenda con los maestros”, a Madrid,
organitzat pel Club Torres, el juny del 2006.

Com a membre de Joves Cuiners, va participar en la primera de les Nits Sónar de la Fira del Llibre de Frankfurt
2007, on el col·lectiu va oferir el sopar. També va participar en el sopar de la gala d’entrega del Premi Sent Soví de
Literatura Gastronòmica 2007. A més, ha viatjat al Japó, on va prendre part en la demostració de la cuina catalana
a l’Escola Hattory, a Tokio i a la d’arrossos al restaurant de l’Hotel New Ottany, el març de 2005. També va anar a
Lió, el setembre del 2005, en un dels actes de l’Any Internacional de la Gastronomia.
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Marc Gascons ha guanyat el segon premi de l’Escola d’Hostaleria de Girona l’any 1997 i és finalista del Premi al
Millor Cuiner Jove, atorgat el juny del 2006 per l’Acadèmia Catalana de la Gastronomia. El 2008 va rebre el premi
al Millor Cuiner dins els tercers Premis Gastronomia Tecnotast Girona 2008. I aquest 2011 ha estat guardonat
amb el premi al cuiner més jove amb una estrella Michelin a la XV Nit de Periodisme de Turisme i Economia, que
lliura l’Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de Turisme i Economia.

Darrerament ha col·laborat en restaurants com el Flocons de Sel (tres estrelles Michelin) a Megeve, França; i a
l’hotel Capri de Capri, Itàlia. També va participar en la darrera edició de Tecnofòrum Girona on va oferir una
ponència sobre “Cuina de l’Empordanet tradicional i moderna aplicada al càtering”.

 | 

COMENTA AQUESTA NOTICIA CLICANT AQUI !

Les opinions són dels internautes, no pas de GironaNoticies.com. Els comentaris han de mantenir l'educació i el respecte als altres.
No s'admeten comentaris que vulnerin les lleis espanyoles. GironaNoticies.com es reserva el dret a eliminar comentaris que no
s'atenguin a aquestes normes o que no guardin relació amb el tema.
..................................................................
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Marc Gascons, millor jove cuiner
català de l'any
Ha rebut el Premi Nacional de Gastronomia Catalana

Lliurament del premi a Marc Gascons, de mans de Josep Casas, membre de l’Acadèmia Catalana de

Gastronomia Foto: Acadèmia Catalana de Gastronomia

Els Premis Nacionals de Gastronomia Catalana, que organitza anualment l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia, es van lliurar dimarts en un acte que es va celebrar al Palau de
la Generalitat. El lliurament dels guardons va estar presidit pel conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, i el
president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Joan Ras.
 
Marc Gascons va rebre el premi a cuiner jove de l’any “per ser representant d’una saga
generacional de restauradors, amb capacitat demostrada, fent una cuina tradicional, amb
màxim respecte al producte i a la qualitat de la matèria primera i preservant la catalanitat
de molts plats, especialment de la cuina empordanesa”, segons destacava l’acta del jurat
que es va fer públic a finals de l’any passat, quan es va anunciar la concessió dels
guardons. En l’acta, el jurat destacava també que el treball de Gascons testimonia “com
altres restaurants exemplars del nostre país, la continuïtat generacional de la restauració
tradicional catalana”.
 
A més de Marc Gascons, també va ser reconegut com a restaurant de l’any el restaurant
Àbac i el seu xef Jordi Cruz; el periodista Pau Arenós, com a professional de l’any, i la
Fundació Alícia, que va rebre el premi especial de l’Acadèmia per la seva tasca d’innovació
alimentària.
 
Jove cuiner
 
Marc Gascons, integrant del col·lectiu Joves Cuiners, pertany a una nissaga de cuiners i
professionals de la restauració, amb gairebé un segle d’història a Sant Feliu de Guíxols.
Actualment, el jove cuiner dirigeix, juntament amb la seva germana Elena, el restaurant
familiar Els Tinars situat a Llagostera, on s’ofereix cuina tradicional catalana actualitzada,
tenint en compte com a base principal el producte de la zona i de la temporada. El
restaurant compta, des de 2008, amb una estrella Michelin.
 
A la carta dels Tinars es proposen dues opcions: la cuina tradicional de sempre i la cuina
d’en Marc, on s’apliquen les tècniques més actuals, intentant oferir els millors productes de
temporada, mantenint la base de la cuina catalana. Al restaurant s’elabora el pa, la
pastisseria, els gelats i la resta dels postres de forma artesanal. A més, Els Tinars, un
restaurant tipus masia catalana amb un estil clàssic-modern, compta amb un celler amb
unes 500 referències de vins i caves nacionals i estrangers seleccionats entre els millors
del mercat.

Professionalment, el jove cuiner s’ha format a l’Escola d’Hostaleria de Girona i ha treballat
a restaurants com el Can Gaig, de Carles Gaig, a Barcelona; a l’Esguard de Sant Andreu de
Llavaneres, de Miguel Sánchez Romera; al Sant Pau, de Sant Pol de Mar, amb Carme
Ruscalleda; a Le Gran Ryeu d’Alain Boshman, a Bèlgica i amb Martin Berasategui, a Lasarte.
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A més, ha treballat puntualment al costat de cuiners de primer nivell mundial. El 1998
ajuda l’equip de Ferran Adrià i Juan Mari Arzak en el banquet de Freixenet. A finals del
2001 dóna suport a Joan Roca a les festes d’Intxaurrondo i l’any següent, juntament amb
el Restaurant Hispania, serveix el banquet dels premis Sent Soví, a les bodegues
Freixenet.

La seva presència ha estat destacada en el banquet de l’Any Dalí, a Berlín, el 2004
juntament amb Jordi Sabadí d’El Roser de l’Escala; al curs i degustació a Loewe, Barcelona;
a la demostració i al banquet sobre la tonyina i el bonítol a Sardenya i, entre d’altres, a les
jornades gastronòmiques “Aprenda con los maestros”, a Madrid, organitzat pel Club
Torres, el juny del 2006.
 
Com a membre de Joves Cuiners, va participar en la primera de les Nits Sónar de la Fira del
Llibre de Frankfurt 2007, on el col·lectiu va oferir el sopar. També va participar en el sopar
de la gala d’entrega del Premi Sent Soví de Literatura Gastronòmica 2007. A més, ha
viatjat al Japó, on va prendre part en la demostració de la cuina catalana a l’Escola
Hattory, a Tokio i a la d’arrossos al restaurant de l’Hotel New Ottany, el març de 2005.
També va anar a Lió, el setembre del 2005, en un dels actes de l’Any Internacional de la
Gastronomia.
 
Marc Gascons ha guanyat el segon premi de l’Escola d’Hostaleria de Girona l’any 1997 i és
finalista del Premi al Millor Cuiner Jove, atorgat el juny del 2006 per l’Acadèmia Catalana de
la Gastronomia. El 2008 va rebre el premi al Millor Cuiner dins els tercers Premis
Gastronomia Tecnotast Girona 2008. I aquest 2011 ha estat guardonat amb el premi al
cuiner més jove amb una estrella Michelin a la XV Nit de Periodisme de Turisme i Economia,
que lliura l’Associació Catalana de Periodistes i Escriptors de Turisme i Economia.
 
Darrerament ha col·laborat en restaurants com el Flocons de Sel (tres estrelles Michelin) a
Megeve, França; i a l’hotel Capri de Capri, Itàlia. També va participar en la darrera edició de
Tecnofòrum Girona on va oferir una ponència sobre “Cuina de l’Empordanet tradicional i
moderna aplicada al càtering”.
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El Tiempo en Sant Feliu de Guíxols

Amb més de 4 milions de visites, la formació australiana
Angus & Julia Stone ha escampat arreu del món el cover
(versió) "You're The One That I Want", una cançó escrita
per John Farrar, per a la pel•lícula 'Grease' de l’any 1978,
que fou interpretada por John Travolta y Olivia Newton-
John. Al nostre país hem escoltat darrerament un fragment
d’aquesta peça, en aquest cas versionada per Alba Llibre
(per tant és una versió de la versió), en l’anunci que la
marca Skip va emetre amb motiu del dia de la mare. En el
videoclip podem contemplar, i escoltar en directe,

mai 11, 2012 No Comments by rsf

Actualitat, Cultura, General, Local, Oci, Societat

El cuiner ganxó, Marc Gascons, ha rebut el premi al cuiner
jove de l’any de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia. El
guardó reconeix el treball que Gascons porta a terme al
capdavant del restaurant Els Tinars de Llagostera.

Els Premis Nacionals de Gastronomia Catalana, que organitza
anualment l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, es van lliurar
dimarts en un acte que es va celebrar al Palau de la
Generalitat. El lliurament dels guardons va estar presidit pel
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi

Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, i el president de l’Acadèmia Catalana de
Gastronomia, Joan Ras.

Marc Gascons va rebre el premi a cuiner jove de l’any “per ser representant d’una saga generacional
de restauradors, amb capacitat demostrada, fent una cuina tradicional, amb màxim respecte al
producte i a la qualitat de la matèria primera i preservant la catalanitat de molts plats, especialment
de la cuina empordanesa”, segons destacava l’acta del jurat que es va fer públic a finals de l’any
passat, quan es va anunciar la concessió dels guardons que s’han lliurat aquesta setmana. En
l’acta, el jurat destacava també que el treball del guixolenc testimonia “com altres restaurants
exemplars del nostre país, la continuïtat generacional de la restauració tradicional catalana”.

A més de Marc Gascons, també va ser reconegut com a restaurant de l’any el restaurant Àbac i el
seu xef Jordi Cruz; el periodista Pau Arenós, com a professional de l’any,  la Fundació Alícia, que va
rebre el premi especial de l’Acadèmia per la seva tasca d’innovació alimentària i Restaurants contra
la fam. .

http://vimeo.com/31194146

Marc Gascons, premi al millor cuiner jove de l’any
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La Academia Catalana de Gastronomía premia a
Àbac como mejor restaurante del año en sus
premios 2011
Pese a que ya se habían anunciado hace unos meses,
ayer se celebró la gala de entrega de premios de la
Academia Catalana de Gastronomía en un acto oficial
en el Palau de la Generalitat.

En su décima edición, los galardones pretenden
reconocer la labor de aquellos cocineros, restaurantes,
profesionales o colectivos e instituciones relacionadas
con el mundo de la gastronomía catalana, que a lo
largo del año han destacado más en cada uno de los
apartados siguientes: mejor restaurante, mejor
cocinero joven, mejor profesional y premio especial de
la Academia. Este año, y por primera vez, la Academia
ha incorporado también la categoría de mejor
acontecimiento gastronómico del año.

Los académicos miembros de la Academia Catalana de Gastronomía han ido emitiendo sus votos secretos a lo
largo de todo el año, y su recuento final ha dado como resultado el siguiente:

Premio al restaurante del año: Àbac (Jordi Cruz, Barcelona)
Premio al cocinero joven: Marc Gascons (Els Tinars, Llagostera)
Premio al profesional del año: Pau Arenós (El Periódico de Catalunya, La Cocina de los Valientes)
Premio al acontecimiento gastronómico del año: Restaurantes contra el hambre
Premio especial de la Academia Catalana de Gastronomía: Fundació Alicia (Sant Benet de Bages)

La gala finalizó con una cena coordinada por Jordi Cruz y el equipo de Àbac, donde también participaron cinco
cocineros más como Dani Lechuga (Caldeni), Guillem Pla (Cal Majoral), Víctor Gómez (Casa Viart), Ana Ruiz (AQ
Tarragona) y Victor Quintillà (La Lluerna).

Artículos relacionados:

La Academia Catalana de Gastronomía elige a Àbac como Restaurante del Año en sus premios
anuales
Redacción | 16/12/2011

La Academia Catalana de Gastronomía premia a Dos Cielos como Restaurante del Año –
Redacción
Redacción | 21/12/2009

La Academia Catalana de Gastronomía elige a Can Jubany como restaurante del año
Redacción | 22/12/2010

Tags: cocineros, Instituciones, premios, restaurantes
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RSS 2.0 feed. Deja un comentario, o trackback desde tu site.
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Copa de bacalao al pil
pil con espuma de
patata
BACALAO / PATATA / PEREJIL /ACEITE DE
OLIVA / MARIDADO CON ALEX GRACIANO
2010 En los últimos años, cada 5 de enero,
los Reyes Magos me dejan en casa algún
cachivache para la cocina. No hace muchos, le
tocó el turno al sifón. Los Reyes, que son
listos y “magos”, [...]
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Marc Gascons rebent el premi © AG

 jove cuiner, Marc Gascons, Premi
Nacional de Gastronomia 
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Marc Gascons rep el Premi Nacional de
Gastronomia com a millor jove cuiner de
l'any
El guardó reconeix el seu treball al capdavant del restaurant Els Tinars de
Llagostera

El cuiner Marc Gascons ha rebut el premi al cuiner jove de l’any de l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia. El guardó reconeix el treball que Marc Gascons porta a
terme al capdavant del restaurant Els Tinars de Llagostera (Gironès). Els Premis
Nacionals de Gastronomia Catalana, que organitza anualment l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia, es van lliurar dimarts en un acte que es va celebrar al Palau de la
Generalitat. El lliurament dels guardons va estar presidit pel conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria
Pelegrí, i el president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Joan Ras.

Marc Gascons va rebre el premi a cuiner jove de l’any “per ser
representant d’una saga generacional de restauradors, amb
capacitat demostrada, fent una cuina tradicional, amb màxim
respecte al producte i a la qualitat de la matèria primera i
preservant la catalanitat de molts plats, especialment de la cuina
empordanesa”, segons destacava l’acta del jurat que es va fer
públic a finals de l’any passat, quan es va anunciar la concessió
dels guardons. En l’acta, el jurat destacava també que el treball de
Gascons testimonia “com altres restaurants exemplars del nostre
país, la continuïtat generacional de la restauració tradicional
catalana”.
 
A més de Marc Gascons, també va ser reconegut com a restaurant
de l’any el restaurant Àbac i el seu xef Jordi Cruz; el periodista Pau
Arenós, com a professional de l’any, i la Fundació Alícia, que va
rebre el premi especial de l’Acadèmia per la seva tasca d’innovació
alimentària.
 
Jove cuiner
 
Marc Gascons, integrant del col·lectiu Joves Cuiners, pertany a una

nissaga de cuiners i professionals de la restauració, amb gairebé un segle d’història a Sant Feliu de
Guíxols. Actualment, el jove cuiner dirigeix, juntament amb la seva germana Elena, el restaurant familiar
Els Tinars situat a Llagostera, on s’ofereix cuina tradicional catalana actualitzada, tenint en compte com a
base principal el producte de la zona i de la temporada. El restaurant compta, des de 2008, amb una
estrella Michelin.

Follow Follow @aragirona@aragirona 2,182 followers  
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MARC	GASCONS,	DELS	TINARS	DELLAGOSTERA,	REP	EL	PREMI	NACIONALDE	GASTRONOMIA	COM	A	MILLOR	JOVECUINER	DE	L’ANY
Escrito por Redacció   
Divendres, 11 de Maig de 2012 14:45

 El cuiner Marc Gascons ha rebut el premi al cuiner jove de l’any de l’Acadèmia Catalana
de Gastronomia. El guardó reconeix el treball que Marc Gascons porta a terme al
capdavant del restaurant Els Tinars de Llagostera. 
Els Premis Nacionals de Gastronomia Catalana, que organitza anualment l’Acadèmia
Catalana de Gastronomia, es van lliurar dimarts en un acte que es va celebrar al Palau
de la Generalitat. El lliurament dels guardons va estar presidit pel conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat, Josep Maria Pelegrí, i el
president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia, Joan Ras.      
Marc Gascons va rebre el premi a cuiner jove de l’any “per ser representant d’una saga
generacional de restauradors, amb capacitat demostrada, fent una cuina tradicional,
amb màxim respecte al producte i a la qualitat de la matèria primera i preservant la
catalanitat de molts plats, especialment de la cuina empordanesa”, segons destacava
l’acta del jurat que es va fer públic a finals de l’any passat, quan es va anunciar la
concessió dels guardons. En l’acta, el jurat destacava també que el treball de Gascons
testimonia “com altres restaurants exemplars del nostre país, la continuïtat
generacional de la restauració tradicional catalana”.

guugle

Moltb per en Marc, m'agrada veure com la feina ben feta genera els seus fruits!!!Felicitats!
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E l re stau ran te  A b ac  d e  B arc e lo na ,  e l c o c ine ro  M arc  G asc o ns,  e l p e rio d ista  P au
A re nó s,  la  c am p aña  "Re stau ran ts c o n t ra  la  f am "  y  la  Fund ac ió  A lic ia  re c ib ie ro n  lo s
g a la rd o ne s d e  m ano s d e l c o nse lle r d e  A g ric u ltu ra ,  G anad e ría ,  P e sc a ,
A lim e n tac ió n  y  M e d io  N atu ra l,  Jo se p  M aria  P e le g rí.

La A c adem ia C ata lana de Gas tro no m ia, que p res ide Jo an  Ras , h izo  en trega, en  e l Pa lau  de la
Genera litat, en  Barc elo na, de lo s  Prem io s  N ac io nales  de Gas tro no m ia de C ata lunya 2011  en  s us
d iferen tes  c atego rías .

Lo s  ga lardo nado s  fuero n  A bac  de Barc elo na (Jo rd i C ruz) c o m o  Res tau ran te del A ño ; M arc
Gas c o ns , c o m o  C o c inero  Jo v en ; e l perio d is ta  Pau  A renó s , c o m o  Pro fes io nal del A ño : la  c am paña
"Res tau ran tes  c o n tra  la  fam " c o m o  A c o n tec im ien to  del A ño ; y  la  Fundac ió  A lic ia , que o b tuv o  e l
Prem io  Es pec ia l de la  A c adem ia.

En  s u  in terv enc ió n  tras  la  en trega, e l c o ns eller Jo s ep  M aria  Peleg rí as egu ró  que la  c o c ina c ata lana
atrav ies a e l m ejo r m o m en to  de s u  h is to ria , "un  m o m ento  de g lo ria  y  rec o no c im ien to
in ternac io nal g rac ias  a  la  res po ns ab il idad  y  e l c o m pro m is o  de lo s  c o c inero s  c ata lanes  y  a  s u
part ic u lar fo rm a de en tender la  c o c ina y  la  v ida en  genera l" . H izo  tam b ién  un  rec o no c im ien to  a  la
labo r de ag ric u ltu res , ganadero s  e indus tria  a lim en taria .  
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Es ta  es  la  o p in ió n  de lo s  in ternau tas , no
de EU M ED IA .

N o  es tá  perm it ido  v erter c o m en tario s
c o n trario s  a  las  leyes  es paño las  o
in ju rian tes .

Res erv ado  e l derec ho  a  e lim inar lo s
c o m en tario s  que c o ns iderem o s  fuera  de
tem a.
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Àbac, el restaurant de l'any

L’Associació Acadèmia Catalana de Gastronomia ha lliurat aquest vespre, al Palau de la Generalitat, els
Premis Nacionals de Gastronomia 2011. El premi pel restaurant de l’any ha estat per l’Àbac de Barcelona. El
conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del
director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, Domènec Vila,  i del director general de
l’Incavi, Jordi Bort, ha presidit l’acte. Es tracta d’uns guardons anuals, que des de l’any passat tenen el
caràcter de Premis Nacionals, que distingeixen cuiners, restaurants, professionals o col·lectius i institucions
relacionades amb el món de la gastronomia catalana, que han destacat per la seva tasca i aportació a la
cuina. L’Acadèmia assigna qualificacions en la secció de Catalunya de la Guia Repsol.

El conseller Pelegrí, en la seva intervenció, ha subratllat que la cuina catalana es troba en el seu millor
moment, un moment de glòria i reconeixement internacional, gràcies a la professionalitat i el compromís dels
cuiners catalans i de la seva especial forma d’entendre la cuina i la vida en general. En aquest sentit, ha
afirmat que “el segle XXI serà recordat com el nou segle d’or de la nostra gastronomia””, que “el nostre
lideratge, el nostre talent i la nostra creativitat no són fruit de la casualitat”, i ha fet un reconeixement de la
feina de pagesos, ramaders i transformadors. “Tot aquest potencial no el podem deixar perdre ni desaprofitar.
Perquè més enllà del plaer, de la salut i de saciar una necessitat bàsica, la cuina també és un model a
seguir i un estímul per a la nostra economia. És per això que és el millor moment per defensar-la, promoure-
la i potenciar associacions com la vostra, que la posen en valor”, ha afegit el conseller.
 .

Els premis han estat els següents:

Primer premi. Restaurant de l’Any: Àbac.
Segon premi. Cuiner Jove: Marc Gascons.
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Reaccions: 

Segon premi. Cuiner Jove: Marc Gascons.
Tercer premi. Professional de l’Any: Pau Arenós.
Quart premi. Esdeveniment gastronòmic: Restaurants contra la fam.
Cinquè premi. Premi Especial de l’Acadèmia: Fundació Alícia.
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