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� L’escriptor Jaume Fà-
brega ha obtingut el premi
Gourmand al millor llibre
de viatge culinari publicat
a l’Estat espanyol durant
el 2007 per Catalunya per
sucar-hi pa, una guia co-
marcal dels atractius turís-
tics i gastronòmics dels
Països Catalans que ha
editat l’editorial Dux. Els
Gourmand, considerats
com els premis Nobel dels
llibres de cuina, i al gener
es donaran a conèixer els
guanyadors de l’Estat, que
podran optar a ser els gua-
nyadors mundials en la se-
va categoria. La gala final
tindrà lloc al maig.

Fàbrega, nascut a Ba-
nyoles, ha compaginat
l’escriptura de llibres culi-
naris amb la docència a les
universitats Autònoma i
de Girona i amb la publi-
cació d’articles a revistes i
diaris, com ara El Punt.
Catalunya per sucar-hi pa
és un recorregut per totes
les comarques dels Països
Catalans, incloent-hi el
Carxe, que és una comarca
catalanoparlant situada a
la comunitat autònoma de
Múrcia que ha sorprès es-

pecialment Fàbregas.
L’escriptor i gastrònom ha
volgut presentar els atrac-
tius turístics i gastronò-
mics recopilats durant 25
anys «per comarques, més
que no pas per rutes, per-
què ho trobo més clar», ex-
plica, tot precisant que a
banda de parar atenció als
paisatges ho ha fet també
«a l’arqueologia indus-
trial». Una altra caracterís-
tica de la guia, que Fàbre-
gas ha volgut fer «maneja-
ble, tant per llegir com per
portar al cotxe», és que les
receptes que segueixen a
la presentació de cada co-
marca inclouen els pro-
ductes autòctons de cada
zona. Entre altres plats, la
guia recomana com cuinar
el coc de maçana del Baix
Cinca, les ensaginades de
la Ribera d’Ebre, els cres-
pèths de la Baixa Ribagor-
ça, la llebre de Talteüll de
la Fenolleda, la frita de
matances de Formentera i
el forment picat del Carxe.
El llibre té una altra utili-
tat: com menjar de franc
en les festes gastronòmi-
ques que, al llarg de l’any,
ofereixen tastos dels plats
tradicionals.

Jaume Fàbrega opta al
premi Gourmand pel
millor llibre de viatge
culinari escrit al món
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Fàbrega, en una presentació del llibre, el mes de juny. / L.S.

� No és el primer cop que un llibre de Jaume Fà-
brega és reconegut pels premis Gourmand. Amb
Catalunya per sucar-hi pa, és el sisè cop que l’es-
criptor i gastrònom obté un d’aquests guardons, i
alguns dels seus llibres han estat proclamats com
els millors del món en la seva categoria. Per exem-
ple, el que va escriure sobre el peix i que serà pre-
sent a l’exposició internacional del llibre de cuina
que coincidirà amb els Jocs Olímpics de Pequín.
Els Gourmand tenen 50 categories, 35 per a llibres
de cuina i 15 per a publicacions sobre vins i begu-
des. Els va fundar el 1995 Edouard Cointreau i es
van rebatejar el 2001 com a Gourmand World
Cookbook Awards. Cada any es lliuren en un estat
diferent. L’últim lliurament dels premis va tenir
lloc a l’abril passat a Pequín. Entre altres premis,
s’han guardonat llibres escrits per Ferran Adrià,
Santi Santamaria i Carme Ruscalleda.

Rècord de premis

Des de fa prop d’un mes,
l’Ajuntament de Badalona
manté reunions periòdi-
ques amb els veïns de Ca-
nyadó –el barri on es con-
centra la major oferta
d’oci de Badalona–, i ara
també amb els del Manre-
sà –el barri més proper–,
amb l’objectiu de desple-
gar accions de millora de
la situació als entorns de
Can Ribó.

L’àrea de Govern del
consistori badaloní traslla-
darà ara als veïns el projec-
te d’instal·lació de càme-
res de videovigilància als
carrers de Canyadó. El
projecte, que ja té redactat,
va d’una proposta de mí-
nims, que preveu col·locar
vuit càmeres al perímetre
del barri, fins a una de mà-
xims, que aposta per ins-
tal·lar-ne una trentena i
que incorpora els carrers
interiors. Després, seran
els veïns els que hauran de
decidir si volen o no les cà-
meres, i en cas que la res-
posta sigui afirmativa, per
quin dels dos projectes
aposten.

«Abans de Nadal tin-
drem aquesta trobada amb
els veïns perquè valorin si
hem de tirar endavant la
proposta d’instal·lar cà-
meres», va afirmar el regi-
dor de Govern i primer ti-
nent d’alcalde, Ferran Fal-
có (CiU), que reitera que
l’última paraula per deci-
dir si la petició s’eleva a la
comissió de videovigilàn-

cia de la Generalitat «la te-
nen els veïns». Falcó re-
corda que, en cas que
aquests optin per col·locar
aquest sistema de vigilàn-
cia, «no hi ha cap garantia
que la Generalitat accepta-
rà la proposta».

A hores d’ara, resulta
difícil esbrinar quina posi-
ció prendran els veïns. El
tresorer de l’associació de
veïns de Canyadó, Ramon
Bellavista, anuncia que la
decisió no es prendrà men-
tre no es convoqui una as-
semblea en què tothom
tingui l’oportunitat de dir-
hi la seva. Valora, en qual-
sevol cas, el gest de l’A-
juntament de tenir en

compte l’opinió dels prin-
cipals afectats.

Controls periòdics
D’altra banda, l’Ajunta-
ment i els veïns dels barris
de Canyadó i del Manresà
acumulen un mes de tre-
ball comú per aconseguir
pal·liar les molèsties que
causa la zona d’oci, espe-
cialment els caps de set-
mana. En el marc de les ac-
tuacions que s’han pactat,
durant aquest període, se-
gons l’Ajuntament, s’ha
reforçat la presència de la
Guàrdia Urbana al voltant
del polígon, mitjançant
dos dispositius: d’una
banda, un control especí-

fic durant les nits dels caps
de setmana i, de l’altra,
una patrulla que, vestida
de paisà, actua en paral·lel
a la zona residencial. Els
agents han fet controls es-
pecífics, com ara proves
d’alcoholèmia, controls de
soroll a les motos i els ci-
clomotors, i identificació
de persones que freqüen-
ten la zona d’oci.

Així, s’han fet 120 pro-
ves d’alcoholèmia, en on-
ze de les quals els conduc-
tors van donar positiu;
s’han portat a terme 93
proves de soroll a vehicles
de dues rodes, vint dels
quals superaven els límits
permesos, i s’han fet més
de 180 identificacions de
persones que eren a la via
pública, moltes de les
quals es trobaven en aquell
moment consumint begu-
des alcohòliques o subs-
tàncies estupefaents. Pa-
ral·lelament, s’ha intensi-
ficat la neteja de la zona i
s’han instal·lat més punts
de llum. Ramon Bellavista
manté que «s’ha notat una
millora, sobretot en el te-
ma de les motos sorollo-
ses», però matisa: «L’èpo-
ca conflictiva és la de l’es-
tiu, i és aleshores quan es
podran valorar veritable-
ment els resultats.»

El convergent Ferran
Falcó defensa que el go-
vern «ha fet la feina que va
anunciar», alhora que es
compromet «a mantenir el
ritme de treball».

Badalona sotmetrà a una consulta
veïnal la instal·lació de càmeres
als carrers propers a la zona d’oci
El consistori presentarà dos projectes, un de vuit càmeres i un altre de trenta

Uns joves, a la zona d’oci, amb el cotxe policial al fons. / G.A.

� L’Ajuntament de Badalona ja té
sobre la taula dos projectes per ins-
tal·lar càmeres de seguretat als car-
rers propers a la zona d’oci nocturn

SARA MUÑOZ / Badalona de Can Ribó (un de vuit càmeres i
l’altre de trenta). Pròximament, farà
una consulta veïnal perquè siguin les
famílies que viuen molt a prop d’a-
quest polígon les que decideixin si

volen que se n’hi instal·lin o, per
contra, desestimen el projecte. En
cas que els veïns hi donin el visti-
plau, el consistori traslladarà la peti-
ció a la comissió de videovigilància.
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� El col·lectiu d’artistes
del recinte fabril de l’Es-
cocesa, al Poblenou, podrà
quedar-se allà fins al de-
sembre de l’any 2008.
L’anunci municipal ha co-
incidit amb un Festival
d’Idees on es mostren fins
demà les instal·lacions ar-
tístiques, d’animació, tea-
tre, música i projeccions.

La fàbrica és d’una im-

mobiliària, però hi ha dues
naus de titularitat munici-
pal. L’Ajuntament ha en-
carregat a l’arquitecta Be-
nedetta Tagliabue remo-
delar-les. El el col·lectiu
d’artistes ha presentat una
proposta per gestionar el
recinte un cop rehabilitat, i
ha sol·licitat un altre espai
creatiu durant les obres,
que podrien tenir una du-
rada de tres anys.

Els artistes de l’Escocesa
inicien l’últim any al recinte

amb un Festival d’Idees
CLARA RIBAS / Barcelona




