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NOTA DE PREMSA

El Grup d’alumnes de l’Escola Joviat de Manresa guanya el
premi absolut amb major puntuació al V concurs de Joves
cuiners i cambrers de Catalunya
Aquest dimecres dia 7 de maig ha tingut lloc a l’IES d’Hosteleria i Turisme de Girona el V
Concurs de Joves cuiners/eres i cambrers/eres organitzat pel Departament d'Educació i
la revista Descobrir Cuina.
El grup d’alumnes de 3r curs de l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa estava format per:
Marisa Graners i Cristian Nova de sala i Gerard Rambla i Arnau Salceda de cuina. Han obtingut
el Primer Premi Absolut amb major puntuació total.
La inauguració va anar a càrrec del subdirector de Planificació i Organització de la Formació
Professional, Joan Lluís Espinós, i de l’alcaldessa de Girona, Anna Pagans. El director general
d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, Josep Francí, va cloure el certamen.
Al llarg del concurs, els divuit equips havien d’elaborar dos plats extrets del receptari tradicional
català, Mar i muntanya, i Bunyols de l’Empordà, amb els ingredients que proporciona
l’organització.
Als participants en l’apartat de cambrers, havien de muntar la taula i escollir el vi d’acord amb
els plats que es servien, descriure el vi i explicar per què és el més adient.
El jurat estava format per Toni Massanes, director d’ALÍCIA (centre de divulgació de
l’alimentació i la ciència); Ada Parellada, cuinera; Jaume Subirós, cap de cuina i propietari del
Motel Empordà de Figueres; Marc Gascons, cap de cuina del Restaurant Els Tinars de
Llagostera; Pep Nogué, cuiner i assessor gastronòmic; Toni Falgueres, celler de Gelida; Jordi
Bort, president de l’Associació Catalana de Sommeliers; Pep Riera, excoordinador d’Unió de
Pagesos; Vicenç Andreu Sancho, gastrònom; Martí Sabrià, gerent de l’associació hotelera de la
Costa Brava; Salvador Garcia, periodista gastronòmic; i Josep Sucarrats, director de “Descobrir
Cuina”.

Per part de l’Escola d’Hoteleria de La Seu d’Urgell varen participar-hi, per part de cuina
Francesc X. Domènech i Pere Vilana i per a serveis: Gemma Calvet i Jesús Rodríguez.
Els plats van ser Bomba de mar i muntanya amb all i oli rosat, i Pressing-catch de bunyols
sobre un llit de xocolata.
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Enhorabona a tots !!!
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Gerard Rambla, Arnau Salceda, Marisa Graners, Sandra Jo
(professora i cap de Sala), Cristian Nova i Màrius Ferrer
(director Escola Hoteleria)
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