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MOSSEGADES
UNA EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA TOTAL A GIRONA
L’empresa de turisme cultural La Mosca
Tours proposa una visita guiada a Girona
amb tast de tapes de disseny inspirades
en la història de la ciutat: el Girona Gourmet. La iniciativa pretén mostrar la ciutat
des del punt de vista gastronòmic, amb
una visita guiada que inclou degustacions
in situ, en els llocs més representatius de
Girona.
La visita consisteix en un recorregut per
la ciutat de 2.30h de durada i sis tapes
d’autor amb el seu maridatge de vins.
Però no és una visita gastronòmica convencional: es tracta de tapes “portàtils”,
dins d’un acurat packaging que permet
degustar-les a l’aire lliure i en els punts
clau de la ciutat. I és que són petits plats
expressament dissenyats per parlar sobre
la història de la gastronomia i de la ciutat.
N’és un bon exemple la primera parada:
davant de les muralles antigues, es parla sobre la història de la fundació de la
Gerunda per romans sota les ordres de
Pompeu el Gran i de com menjaven les
famílies patrícies gironines. En aquest
moment, es degusta la primera tapa: és
un petit entrant on no hi faltaran les olives
negres i l’anxova de l’Escala, que acompanyaran la “puls púnica” i el formatge que
tant agradava als romans.

Girona Gourmet repassa la gastronomia al
llarg de la història i com aquesta afecta a
la història de la ciutat de Girona: els monestirs romànics com Sant Pere de Galligants i la gastronomia medieval, l’aportació de l’Islam, la cuina dels jueus del Call
i, mentre es construïa la Catedral amb la
nau més ampla d’Europa, arribaven tomàquets, cafè i xocolata del Nou Món.

L’activitat Girona Gourmet s’ofereix cada
dissabte d’11.00 a 13.30 i el responsable
de la creació de les tapes és el xef Àngel
Garcia, propietari del restaurant Bubbles
Gastrobar, guanyador de la millor tapa
de Girona al concurs Tapa’t Spring&Estiu
2016.

JORDI GRAU I DOLORS SEGARRA REBEN EL PREMI T DE LA FUNDACIÓ JORDI COMAS
Els empresaris de Palafrugell,
Jordi Grau i M. Dolors Segarra,
de Vins i Licors Grau han estat
distingits amb el premi T que
ha atorgat la Fundació Jordi Comas en la celebració del seu VI
Memorial, el passat 20 d’abril
a l’Hotel Costa Brava de Platja
d’Aro.
El reconeixement ha estat en
motiu de la seva trajectòria al
capdavant de Vins i Licors Grau,
per haver creat una empresa familiar d’èxit que acaba de complir 40 anys. Grau és un referent
a nivell de l’Estat, una de les
empreses punteres a nivell d’Europa, amb una de les vinoteques
més grans del món en espai i referències.

