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Restauració
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El restaurant 1477,
obert a tot el públic
XEF · Des de fa un any, el xef del restaurant de l’Hotel Camiral, de Caldes, és
Ramon Simarro CUINA · Proposa una interpretació de la cuina catalana
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Negativa a una
canonada, a Blanes
J.F.
BLANES

L’Ajuntament de Blanes
ha denegat la petició de
construcció d’una canonada d’aigües residuals al
municipi, segons va informar ahir. L’última sessió
de la junta de govern va denegar per unanimitat la
petició feta per tres em-

preses químiques del polígon Mas Puigvert, de Palafolls.
La canonada havia de
connectar Mas Puigvert
fins a la dessalinitzadora
del delta del riu Tordera, a
Blanes. L’equip de govern
(PSC, CiU i ERC) troba
que l’obra seria un risc per
al medi ambient i el sector
turístic de Blanes. ■

Imma Bosch
CALDES DE MALAVELLA

118280-1153944w

A

mb una àmplia experiència en restaurants amb estrelles Michelin i en prestigiosos locals de Londres,
Ramon Simarro es va fer càrrec
ara fa un any del restaurant 1477,
de l’Hotel Camiral, propietat del
complex de luxe PGA Catalunya
Resort de Caldes de Malavella. “La
meva proposta es basa especialment en una interpretació actualitzada de la cuina catalana amb
un especial protagonisme dels productes locals i de temporada”, explica el xef. I per donar l’oportunitat als gironins de “conèixer” la seva cuina, el restaurant no només
està obert als usuaris de l’hotel:
“Qui vulgui hi pot venir a menjar i
a disfrutar de la natura i del resort.” A més de l’oferta culinària
del 1477, Simarro també es responsabilitza dels altres espais de
l’hotel, com ara el lounge bar i el
pool bar.
“Ser al capdavant del restaurant 1477 de l’Hotel Camiral és
una aventura per mi en la qual utilitzo tot el meu bagatge professional. El vaig iniciar com un projecte
amb molta credibilitat en el mercat i em brinda la gran oportunitat
de crear el meu propi concepte
gastronòmic”, diu.
Dins de la carta actual, el xef recomana especialitats com l’arròs
caldós amb gambes de Palamós, la
mitjana de vedella de Girona i el tataki de tonyina vermella marinada

Ramon Simarro és el xef del restaurant 1477, de l’Hotel Camiral, a Caldes de
Malavella ■ I.B.

amb llima, all i pebre servit amb
ruca, pistatxo i tomata.
En la línia de les últimes tendències en la restauració, Simarro
ha introduït opcions que s’adapten
a nous perfils del client, com és el
cas del vegetarià o el vegà. Hi trobem, per exemple, la quinoa vermella orgànica amb amanida de
col verda, pastanagues rostides i

BLANES

Calculadora
del reciclatge
amb escolars
—————————————————————————————————

Quatre-cents escolars dels
centres Mossèn Joan Batlle,
Ventijol, Pinya de Rosa, Sa
Forcanera i Quatre Vents de
Blanes han recollit gairebé
mitja tona de material reciclat
(envasos i paper). En el marc
de la La Calculadora del Reciclatge, els escolars van voler
recollir com més residus millor. Dilluns hi va haver una
festa. ■ J.F. / FOTO: AJ. DE BL.
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alvocat amanit amb vinagreta de
llimona i sèsam, i la crema de carxofa de Jerusalem amb ous de
guatlla escalfats i saltat de rossinyols amb oli de llima.
D’altra banda, en l’última edició
de Temps de Flors de Girona, el
restaurant 1477 va elaborar un
menú temàtic que va consistir en
cinc plats. ■

