NOTA DE PREMSA
El potencial de la cuina de muntanya i els seus
professionals es mostrarà durant dos dies a la Vall de
Núria
El GastroPirineus 2019 es celebrarà al Ripollès, concretament a la Vall de Núria,
continuant amb la seva itinerància per les comarques del Pirineu
Les Jornades Professionals dedicades a la cuina i gastronomia pirinenca i el
tradicional “Sopar de les Estrelles”, tindran lloc a l’Hotel la Vall de Núria els
propers dies 29 i 30 d’abril

● Novament entre la vintena de cuiners, professionals i ponents que hi
participen, hi ha representat tot el Pirineu Català, des de la Val d’Aran fins al
mateix Ripollès, a més d’Andorra i els Pirineus Orientals
● Un programa intens que comptarà amb la presència de prestigiosos cuiners
d’arreu de Catalunya i sud de França com: Carme Ruscalleda (Sant Pol de
Mar) 2* Michelin, Núria Bonet de Ca la Núria (Bellver de Cerdanya), Carles
Gaig de Can Gaig (Barcelona) 1* Michelin, Pere Arpa de Ca l’Arpa
(Banyoles) 1* Michelin, Jeroni Castell de Les Moles (Ulldecona) 1*
Michelin, Marc Agud de La Solana (Ripoll), Pere Planagumà de la Taverna
Rom (Roses), Ada Parellada de Semproniana (Barcelona), Joan Pallarès
de Can Boix (Peramola), Martina Puigvert de Les Cols (Olot) 2** Michelin,
Víctor Torres de Les Magnòlies (Arbúcies) 1* Michelin, Carles Flinch de
Can Manel (Andorra la Vella), Montse Solà de Casa Tunay (Escunhau),
Julien Blaya del Restaurant La Senyera de Vilafranca del Conflent,
Francesc Rovira de la Fonda Xesc (Gombrèn) 1* Michelin, Toni Sala de la
Fonda Sala (Olost) 1* Michelin, i Iker Erauzkin del Restaurant Uma
(Barcelona)
● Sessions de cuina en directe que posaran en valor el producte de proximitat
i la cuina tradicional i actual del Pirineu

● La sessió inaugural anirà a càrrec de la cuinera Carme Ruscalleda, i la
seguiran cuineres i cuiners que sols o aparellats aniran presentant i
elaborant les seves propostes culinàries amb productes de proximitat dels
seus respectius territoris
● GastroPirineus convida a col·lectius, escoles, professionals del sector de la
cuina i la restauració, a ser presents a les jornades i profunditzar en els
productes del territori pirinenc i conèixer com els diversos professionals els
tracten a la cuina
● Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Hotel Vall de Núria, han posat
tots els mitjans per acollir les jornades professionals de GastroPirineus,
oferint preus especials per l’accés amb cremallera, ampliant horaris dels
mateixos, i oferint preus especials pels àpats i l’allotjament a tots els
assistents a les jornades
● GastroPirineus compta amb una web exclusiva on es pot consultar tota la
informació actualitzada de les jornades www.gastropirineus.com
Barcelona, 12 d’abril de 2019
Es presenta el programa íntegre de GastroPirineus 2019, desvetllant els darrers
noms dels ponents que participaran a la 4a edició de les Jornades de cuina de
muntanya.
A l’acte hi va intervenir Ricard Font, President de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, David Font, director de l’Agència Catalana de Turisme, i Francesc López,
GastroPirineus.
També hi va ser present la reconeguda cuinera Ada Parellada, en representació
dels companys de professió que intervindran en el GastroPirineus.
Ricard Font va afirmar que “si bé les estacions que gestiona Ferrocarrils de la
Generalitat són la porta d’entrada dels parcs naturals on es troben ubicats al
llarg dels Pirineus i són espais privilegiats on poder practicar multitud
d’activitats durant tot l’any, la seva oferta turística permet, a més, difondre el
valor gastronòmic del territori i del país”. En aquest sentit ha afegit que “volem
que la gastronomia excel·leixi a les nostres estacions i Vall de Núria és un
bon aparador des del qual podem potenciar i promocionar els productes i la
gastronomia del Ripollès”. Font ha reivindicat la gastronomia com “un element
fonamental en la cadena de valors quant al sector serveis i especialment la
cuina catalana de muntanya”.

El director de l’Agència Catalana de Turisme, David Font, va declarar que “La fusió
entre gastronomia i turisme és un tret diferencial dels Pirineus.” A més a més,
va afegir que “S’ha d’aprofitar no només la bellesa del territori sinó també la
potència de la gastronomia catalana per potenciar-ne internacionalment el
coneixement per fer que aquest turisme vingui expressament als Pirineus a
conèixer el territori.” Per acabar, va afirmar que ”Donem suport a
GastroPirineus, una iniciativa amb la capacitat de generar un valor afegit al
nostre país a través de la gastronomia.”
GastroPirineus, des del seu inici es planteja com una trobada professional itinerant
que any rere any recorrerà les diverses comarques dels Pirineus apropant-se al
públic de cada indret i facilitant així la participació de professionals i de públic
aficionat.
Va arrencar el 2016 a la Seu d’Urgell, després es va traslladar a Alp i Puigcerdà, la
tercera edició va tenir lloc a Berga i finalment arriba a la Vall de Núria per celebrar
la quarta edició.
Els dies 29 i 30 d’abril l’Hotel Vall de Núria acollirà la quarta edició de les Jornades,
i per tal de facilitar l’assistència, FGC, Ferrocarrils de la Generalitat posarà a
disposició més cremalleres dels habituals per a que els assistents puguin tenir
facilitats a l’hora de pujar i baixar.
El dilluns 29 en el mateix Hotel Vall de Núria, tindrà lloc el clàssic Sopar de les
Estrelles, una cita ineludible de cada GastroPirineus.
En aquesta ocasió el menú estarà elaborat per 6 restaurants que sumen un total de
6 estrelles Michelin.
Els assistents podran gaudir d’un menú únic, creat per l’ocasió, on s’hi podran
tastar productes exclusius del territori. Els restaurants participants a l’àpat són Les
Cols (Olot) 2* Michelin, la Fonda Sala (Olost) 1* Michelin, Semproniana
(Barcelona), Les Magnòlies (Arbúcies) 1* Michelin, Fonda Xesc (Gombrèn) 1*
Michelin i Ca l’Arpa (Banyoles) 1* Michelin.
També comptarem amb la participació de l’Escola d’Hostaleria del Ripollès que
servirà l’aperitiu de benvinguda.
Sens dubte, GastroPirineus 2019 oferirà dos dies intensos de programació pensats
per satisfer tots els interessos d’un públic ben divers.
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