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20a Festa de Graduació Escola Hoteleria

Grup d’alumnes de 17a promoció de Cuina i Serveis de Restaurant de l’Escola d’Hoteleria Joviat de Manresa.

El dilluns dia 26 de maig va tenir lloc la 20a Festa de Graduació Escola Hoteleria al
pavelló de l’Escola. Enguany varem celebrar la 17a promoció de Cuina i Serveis de
Restaurant i Bar i l’11a promoció de Pastisseria i Forneria de l’Escola d’Hoteleria de
Manresa.
L’acte va començar a les 20 h amb el lliurament dels botons vermells als alumnes que
l’any vinent faran segon curs de cuina i serveis i el lliurament dels botons negres als
alumnes que el curs vinent faran 3r de cuina i serveis de les escoles d’hoteleria de
Manresa i de La Seu d’Urgell. També es va fer lliurament del diploma als alumnes del
Programa de Garantia Social i als alumnes del cicle formatiu de grau mitjà de Pastisseria.
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Seguidament es va fer el lliurament dels premis del 10è concurs Gastrofòrum, de cuina,
pastisseria, serveis i cocteleria.
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•

CONCURS DE COCTELERIA:
L’elaboració que s’havia de presentar era un còctel de creació pròpia en el que es valorava la
innovació, la tècnica i el conjunt de tots aquests elements donaven el còctel guanyador.
El jurat de cocteleria va ser el següent:
·
·
·
·
·
·

Sr. Manel Pla, propietari i sommelier del Restaurant el Jardí d’Igualada.
Sr. Jaume Pont, propietari del Setè Cel de Manresa i ex professor de sommelieria de l’Escola.
Sr. David Codina, exalumne de l’Escola, cap de sala i empresari de restauració.
Sra. Alícia Manzano, també exalumna de Joviat. Actualment forma part de l’equip de serveis del
restaurant Els Casals de Sagàs, recentment guardonat amb una estrella Michelin.
Sra. Pilar Garcia, del restaurant les Vegas de Manresa.
Equip de Professors de serveis de l’Escola.

Premis del concurs de cocteleria:
PREMI A LA INNOVACIÓ: Merche Montoya amb el còctel Black-Jack
PREMI A LA MILLOR TÈCNICA: Cristian Nova amb el còctel Begining
CÓCTEL GUANYADOR (MILLOR CÓCTEL): Marisa Graners amb el còctel Viatge a l’Empordà
•

CONCURS DE CUINA, PASTISSERIA I SERVEIS:
Després d’una preselecció, els grups seleccionats havien de demostrar les seves habilitats en els tres
àmbits, lluitant a contrarellotge davant d’un jurat format per persones del món de la restauració.
Aquest any, els plats s’havien de fer partint d’una cistella amb uns ingredients fixes.
Mentres a la cuina es preparaven els plats, a la sala es parava la taula, i tot seguit la presentació del
menú que anava acompanyada d’un maridatge amb el vi.
El jurat del concurs de cuina, pastisseria i serveis estava format per professionals d’alt nivell juntament
amb l’equip de professors de l’escola.

Els components del jurat extern eren:
·
·
·
·
·
·
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·

Sra. Dolors Gómez, de l’Escola el Lleure de Manresa
Sra. Clàudia Bellido, directora de la revista La Confiteria española de Montagud Editors
Sr. Xavier Rovira, director de la revista Chefs Club
Sr. Josep Sucarrats, director de la revista Descobrir Cuina
Sr. Fernando Toda, de la revista Dulcypass i Saber Sabor d’edicions Vilbo
Sr. David Garcia, exalumne Joviat i campió de Words Skills Catalunya i Espanya, i representant
espanyol als campionats mundials a Japó
Sr. Rafa Delgado, també exalumne Joviat, i recent guanyador del concurs The Best Dessert of
Restaurant.
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Premis del concurs de cuina, pastisseria i serveis:
PREMI AL MILLOR PLAT:
· Nom del plat: Peu de porc farcit de fetge d’ànec amb puré de poma i salsa agredolça
· Alumnes guardonats: Jonathan González, Dídac Pintó i Mauri Rodríguez
PREMI AL MILLOR POSTRE:
· Nom del postre: Pessics
· Alumnes guardonats: Anna Casas, Jaume Martí i Ivan Pelfort
PREMI AL MILLOR SERVEI:
S’ha tingut en compte aspectes com ara l’atenció al client, destresa de servei i naturalitat a l’hora de
presentar els menús i l’elaboració del centre de taula.
· Alumnes guardonats:, Melania Garcia, Carme Soler i Gerard Font
PREMI AL MILLOR MARIDATGE:
· Vi utilitzat: Viñas del Vero Guewüstraminer 2007
· Alumnes guardonats: Àngel Alvarez, Francisco Dorado, Guillem Plana
PREMI AL MILLOR GRUP:
Aquest premi és un recull de les puntuacions del jurat d'elaboració, el de presentació i el de degustació.
La mitjana dels tres jurats dona com a guanyadors al millor grup, i per tant, guanyadors absoluts del
concurs.
Nom de les elaboracions:
Plat: Tàrtar de tonyina amb salsa de soja i Wasabi
Vi: Palacio de Menade Verdejo 2007 Denom. Origen Rueda
Postre: Fusió.
Alumnes guardonats: Cristina Oliveras, Carla Orriols i Alberto Torres.

Imposició de la medalla-record als alumnes de 17a promoció d’Hoteleria Cuina/Serveis
Lliurament dels premis de la 3a edició Premis Escola d’Hoteleria Joviat
Premi Empresa: Codibaix, S.L. recull el premi el Sr. Vicenç Jaramillo
Premi Projecte restauració: Restaurant Aligué, recull el premi Benvingut Aligué
Millor trajectòria professional: Oriol Castro, exalumne de Joviat i cap de cuina del Bulli
Parlament de Jordi Vilaseca Brugueras director de l’Escola i cloenda de l’acte a càrrec del Sr. Josep
Vilaseca, fundador de l’Escola.
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