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Una vintena de receptes renoven
la cuina dels·espigalls
El Mercat central acull el II Concurs de la verdura vilanovina

Redacció

Una vintena de participants
van concórrer al TI Concurs
Nacional de la Cuina deis Es-
pigalls, convocat pel Mercat
municipal amb l'objectiu de
potenciar aquesta verdura típi-
ca de I'horta vilanovina. Di-
vendres passat, el jurat va po-
dertastar la vintenadereceptes,
més o menys innovadores i fe-
tes a partir de la imaginació
popular.

El jurat va poder tastar des
d'uns senzills espigalls amb
patates, .amb cansalada, amb
botifarra negra o en truita, fins
a una quiche d' espigalls als
tres forrnatges amb bacó, espi-

-galls saltejats amb carbass6 i
gambetes, amb sardina salada

.al' orió o com a pastís, combi-
nats amb fomiatge. Finalment
es va decidir destacar uns espi-
galls amb patates cuinats per

Anita Ramos, com la recepta
rnés rápida; el mil fulls d'espi-
gallss amb escalivada amb oli-
ves negres fregides, concebut
per Josep Anton Amigó, com
el plat més innovador i la lasa-
nya d' espigalls de Montserrat
Massó, com la millor recepta
de les que es van presentar a
concurso

El concurs tenia enguany el
suportd'Slow Food, unfet bo,
diu Montserrat Mareé, presi-
denta de l' Associació de Para-
distes, per a les verdures, o
altres productes, que estan a
punt d'extingir-se, i que se
suma a l'esforc de promoció
del Mercat i deis propis page-
soso

Els premis al concurs es
van lliurar dissabte, en la Festa
del Vi Novell a Can Pujol, du-
rant la qual es va poder tastar
també un remenat d' espigalls.l Diversos plats que és poden fer amb espigalls

Trobada de
l'Associació
de Dlabetics

Redacció

La delegació al Garraf de
l' Associació de Diabétics de
Catalunyaorganitza una nova
xerrada per al dijous, 9 de
desembre, sota el títol Dol-
,os idiabetis. La conduirá la
inferrnera Carme Pont, i tin-
dril lloc al Toc, a dos quarts
de set de la tarda.1

Puig Rovira
parla avui a
la Talaia

Redacció
L' historiador i crític d' art

Francesc X. Puig Rovira ofe-
tira avui, a dos quarts de nou
del vespre, la xerrada Col-
leccions i col-leccionistes a
Vilanova. L' acte tindrá lloc a
l' Agrupació Excursionista
Talaia.l
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Ramón Francas
Una vintena de restaurants

de tata la comarca del Garraf
s' han afegit a la primera cam-
panya iniciada per l' associació
Slow Food, una entitat gastro-
nómica que a la comarca lidera
el cuiner sitgetá Valentí Mon-
gay i que en poc temps ha arri-
bat a la trentena de socis. Slow
Food és una entitat que treballa
en l'educació del gust, el suport
a la petita producció artesanal i
la protecció de la biodiversital.
Aquesta campanya ha consistit
en elevar fins a la carta deis
restaurants una verdura autoc-
tona de les sínies de la Geltrú,
els brotons. Actualment hi ha
dos productors de cols brotone-
res a Cubelles, vuit a Vilanova
i la Ge1trú idos més a Sant Pere
de Ribes. Els establiments vila-
novinsL'Ogancuit,Gas21,Ma-
ridatge, Marejol i Blau; el ribe-
tá La Torrada; els sitgetans La
Nansa, El Velero, La Salseta,
Maricel, Pic-Nic, El Celler Vell,
El Greca, Can Pages i el de
l'IES Joan Ramon Benaprés; el
canyellenc La Cava i el cuni-
tenc L' AviPau s'han sumat, de
moment, a acjuesta campanya
que es presenta sota I'eslogan
de Al' hivern i al Garraf, espi-
galls i brotons.

La campanya es completara
arnb un curs de cuina amb espi-
galls, que es fará del 24 de gener
al21 de marc al Centre Cívic de
la Callada de Vilanova i la
Geltrú. També es distribuiran
5.000 exemplars d'un tríptic on
s'explicará que són els espi-
galls i com es cuinen i s'edita-

Espigallmania
La verdura autoctona del Garraf arriba a

les cartes deis restaurants de tata la comarca

Un manat de brotons, aquesta setmana a una de les parades més populars de la Placa vílanovína
¡UANJQV.

ran cartrons de sobretaula per
als restaurants i un cartell de la
campanya. Així mateix, des de
Televisió Maricel de Sitges
s' esta preparant un vídeo docu-
mental que passará a les televi-
sions locals del Garraf durant
tata la temporada deis espigalls.
Un altre deis actes més desta-
cats sera la degustació de vins i

espigalls que es fará en un labo-
ratori del gust a I'Escola d'Hos-
taleria de l'IES Joan Ramon
Benaprés.

Segons Valentí Mongay,
quan vam comencar molts
.esceptics nos'imaginaven que.
20' restaurants s'afegirien a la
campanya, Aquesta dada diu
moIt de la restauració de la

comarca. A més a més, és un
exemple del que Slow Food
pot fer al Garraf, ja que si
I'any passat no hi havia més
de quatre restaurants amb
algun platamb espigalls, Slow
Food ha capgirat la situacié •
Aixo vol dír que quan hí ha
una pro posta capac de moti-
var, la genthí participa.l

I Contrapunt I

"Oui els tasta
repeteix"

La pagesa Montserrat
Mareé, conjuntament amb
Remei Girneno, és qui més
ha popularitzat brotons, es-
pigalls i espigallets des de
la Placa vilanovina, conti-
nuant una tasca iniciada pel
també pages Francesc Cosp,
de la sínia geltrunenca del
Cacador, Montserrat Mar-
eé no s'esta d'afirrnar que
qui els prova repeteix.
Aquesta pagesa, que avui
divendresinaugural'ampli-
ació de la seva assortida
parada del Mercat de
Vilanova i la Geltrú oferint
un obsequi als seus clients,
diu que des de l'any 2000,
quan es va fer el primer
Concurs dela Cuinadel'Es-
pigall, s'ha notat un cert
boom en el consum d' aques-
ta verdura que és cosina
germana de la col. Actual-
ment el preu deis brotons
(ara és I'época deis brots)
oscilla entre els 2 i els 2,5
euros el quilo. Montse Mar-
cé diu que el secret per con-
servar totes les propietats i
textures deis brotons és ti-
iai-lo~'~ l''ohi'~uan l' aigua
ja bull. ,-

."


