Recull de
Premsa

PAÍS: España
PÁGINAS: 45
TARIFA: 2052 €
Com s’hi juga: En cadascun dels nou quadrats que hi
ha en la graella s’han d’anar situant els números de l’1 al
9 sense que es repeteixin. El número no es pot repetir
15enJunio,
tampoc
la mateixa2016
línea, ni horitzontal ni vertical.

ÁREA: 268 CM² - 25%

层 居 层尻居
尸居 居 居 居
O.J.D.: 23138
居 居 居 居
E.G.M.: 131000
层屄尲 居屄层
SECCIÓN: APUNTS
居 居尸居 居尰
FRECUENCIA: Diario

A la secció de serveis del web
www.elpuntavui.cat/serveis/e
ntreteniments.html, dins
Entreteniments, hi trobareu
més jocs interactius

L’agenda
BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
22.30 CONCERT

BARCELONA

EL PRAT DE LLOBREGAT

Out of the Blues. Actuació de blues i funk a la sala
Harlem Jazz Club
(c/ Comtessa de Sobradiel, 8).

‘Nits màgiques a la casa Batlló’. Ha arrencat la
temporada de les vetllades musicals a la casa Batlló, avui amb el músic
Lexter.

21.00 CONCERT

Kid Congo & The Pink
Money Birds. El guitarrista Kid Congo Powers,
exmembre de The Gun
Club, The Cramps i Bad
Seeds, a Marula Café.

Les cançons de Rozalén

Tàndem en el Festival del Bolero

BARCELONA
21.00 CONCERT

BARCELONA
20.00/22.00 CONCERT

La cantant Rozalén presenta el seu disc Quién me
ha visto al Palau de la Música.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Sole Giménez (Presuntos Implicados) actua amb
Iván Melón Lewis a Jamboree.

19.00 CONCERT

‘Combos’ de l’Escola
Municipal de Música
del Prat. El concert dels
combos de l’Escola Municipal té lloc a La Capsa del
Prat.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,5

O.J.D.: 8622

TARIFA: 1955 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 439 CM² - 41%

SECCIÓN: CATALUNYA

15 Junio, 2016

Seruni6n factura un 6,6% m~s

ser

y analiza nuevasadquisiciones
Seruni6n analiza oportunidades de compradentro del
sector de la restauraci6ncolectiva para afianzarseen su
posid6n de liderazgo y completar su presenciaen determinadas~eas de la geografia
espafiola_
Lafilial dela multi-

nacional francesa Elior ha
facmrado437 millonesde eurosen su dltimoejercicio, un
6,6%mils, y ha invertido 9
millones en la mejoray ampliaci6n de sus cocinas. Eraplea a 18.200 personas, el
82%concontratofijo. PS

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

¯ El mayorgrupode
restauraci6n
colectivaalcanza
unosingresosde
437 millones
Antoni
Llorens,
presidente.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a sábados

PÁGINAS: 1,5

O.J.D.: 8622

TARIFA: 1955 €

E.G.M.: 15000

ÁREA: 439 CM² - 41%

SECCIÓN: CATALUNYA

15 Junio, 2016

Seruni6n analiza
compras para crecer
FACTURA
437MILLONES/El
grupoIrder en restauraci6n
colectiva
invierte 9 millonesen la ampliaci6ny mejorade suscocinas,
S. Saborit.
Barcelona
Seruni6nconsolida su liderazgo en el negocioespafiol
de la restauraci6ncolectiva.
La compafilacon sede en Barcelona, propiedada1100%
del
grupofranc~sElior, cerr6 en
septiembresu 01timoejercicio fiscal conuna facturaci6n
de 437millonesde euros,cifra
que supone un crecimiento
del 6,6%.Coneste importe,el
grupo eleva al 23%su cuota
de mereadoen el sector de la
restauraci6n colectiva subcontratada, que muevemLs
de 1.800 millones de euros.
Eurest (Compass) ocupa
segundopuestodel fftnking.
Seg6nel presidente de SeLlorens,
presidente
deSeruni6n.
runi6n, AntoniLlorens, 2015 Antoni
ha sido el primerafio tras la
recesi6n en el que han vuelto
res. Se ocupade los servicios
ECOLbGICO
a incrementarseel nflmerode
de restauraci6nde 2.920cencomensales -especialmente
tros, entre escuelas -el 40%
Seruni6n,tras cuatro
en las escuelas-, hasta contade su negocio-, hospitales,
afios de trabajo, se
bilizar un total de 450.000
prisiones, residencias y emha convertidoen la
presas. Adem~,posee 3.000
menfls diarios. "Crecemos
primera empresadel
graciasa la elevadatasa de fimfiquinas de vending y, en
sector de la restauradelizaci6n, a la captaci6nde
alianzaconFerrovial,es la firnuevosclientes, a la recupera- ci6n colectiva en
maque se ocupadel servicio
ci6n econ6micay al aumento
Iograr certificar como de restauraci6na bordoen los
de alumnosque comenen las
trenesdel AVE.
Atravfis de la
100%eco168icos los
escuelas", explic6 ayer Llomarca Singularis, Seruni6n
platos que elabora en
rens, que reconoci6 que las
opera tambi~nen edificios
sus cocinascentrales
ventas de 2015son las que la
emblernfificos,comoel Palau
de Mdlagay Sevilla.
compaftiahabla previsto para
de la Mflsica,L’Auditori,el
2016. "Noshemosanticipado
TNCy, desdeeste afio, en el
unafio", serial&
nuevo espacio gastrondmico
dos millones efecmadaen la Roma,ubicadoen el interior
18.200 empleados
nuevacocina central de San del CampNou.
Llorens explic6 ayer que Se- Femandode Henares (MaCasi el 50%de la facturartmi6nvuelvea tener una po- drid) y el desembolsode un ci6n del grupoprocedede las
sicidn "activa" en materiade mill6n de euros en el centro administracionespfiblicas.
adquisiciones. En 2011, com- en Valladolid.Estas filtimas Llorensadmifi6ayer que, anpr6 la empresacatalarmAles- instalaciones, que dan servi- te la emergenciade nuevas
sa y ahora analiza nuevas cio alas escuelasde Castilla y formacionespolificas, "crece
opommidadespara "comple- Le6n,tienen la peculiaridad la tendencia"a querer intertar su presencia"en determi- de que empleana 55 personas nalizar de nuevola restauranadaszonasde Espafi&
discapacitadas, gracias a un ci6n en algunosservicios pfiEn2015,el grupoinvirti6 9 acuerdocon Lince Aspron~_ blicos. Asimismo,denunci6
millonesde euros en la mejoSeruni6n empleaa 18.200 quelos preciosdelas licitacioray ampliaci6nde sus coci- trabajadores,de los cuales el nes pflblicas presionanconsnas. Destacala inversi6n de 82%son fijos y el 85%muje- tantementea labaja.

serunlO

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 131497

TARIFA: 4480 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 181 CM² - 16%

SECCIÓN: CULTURA

15 Junio, 2016

CRITIC/),

DE CL~SSICA

Casual?
Orquestra Simfbniea
del Vail&
Interprets: Stefan Dohr, trompa; Victor PabloP~rez, director
Lloci data: Palaude la Mfisica
(11/~/2016)
JORGE
DEPERSIA
Un concert formidable de
l’Orquestra del Vall~s tanca la
temporadadel conjunt poc despr6s de l’allunyamentdel titular
Rub6n Gimeno.Aquestavegada
el concertelva dirigir Victor Pablo P~rez, que sol coHaborar
ambl’orquestra. Fa la sensaci6
que estableixen un bon di~leg, i
en aquest concert els mfisics van
donarmolt de si, sens dubte. La
primera part del programaproposava una obertura de Max
von Schilling, intranscendent,
per escalfar motors, abans del
Concertper a trompanfim. 1 de
Richard Strauss arab un solista
formidable, mfisic de la Filharm6nica de Berlin, l’alemany
Stefan Dohr,de so net, bonat~cnica i coneixedorde la partitura
deljove Strauss. La seva propina
ambL’appel interstellaire, de
Messiaen,va ser una altra mostra de les seres qualitats. El concert de Strauss exigeix destresai
agilitat a l’orquestra,sobretotal
final, superat ambbon esperit.
L’obra central, Quadresd’una
exposici6, de Mfissorgski-Ravel,
~s unaslntesi de joc de colors, i
la seva versid va superar ambescreix les expectatives. E1directorva treballar ambun gest que
pr~cticament dibuixava la mfisica, a prop de l’int+rpret i amb
idees segurament ben exposades als assajos. E1 resultat de
l’orquestra va ser exemplar.~;s
unabonasensacid treballar amb
algal quesap el quevol, i els mfisits es van entregar ambuna actitud que va mostrar que, si es
treballa ambclaredat i en profunditat, ds possible el bon resultat. Les dificultats de l’obra
posenen primerpla els solistes,
sobretot de vents, i els passatges
de conjunt van mostrar una bona presbncia de les cordes.
La pregunta ~s la segaent: si
ds possible aquest nivell, per
qub aquesta orquestra que td un
especial suport de l’administraci6 acnlal no apunta a definir
un perfil i deixa per a altres all6
d’acompanyar films i espectacles ambdirectors de menys
recursos? Aquest concert va
ser un exemple del que es pot
fer, si esvoli se sap com.Haestat
casual?o

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 42

O.J.D.: 131497

TARIFA: 3640 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 147 CM² - 13%

SECCIÓN: CULTURA

15 Junio, 2016

Verslliure i critic
la seva perfecta lbgica, tant pel
tremend joc que d6na la seva
proposta en directe corn per la
solidesa del seu repertori, que
ara ester sensiblement reforFat
Els que van creure en ella des per les can~ons contingudes al
d’un bon principi no sempre van seu filtim ~lbum, un Quidnme ha
vektre COlll la seva aposta era no visto..., on la sevanecess~riaalllja compartidasin6 ni tan sols en- plitud estilistica es va acabar
tesa. Per6 pr~tcticament en no- d’acomplir i les seves ja ir6nim6stres anys l’art i la personali- ques i punxantslletres apareixitat de Maria de los Angeles Ro- en carregades arab bones dosis
zal~n Ortufio, la sangulnia
de crltica.
interpret d’Albacete m~s coneguda per Rozal~n, s’h~mimposat.
I de bonamanera,ks a dir, de forROZAI.~N
maconvincent. E1 festival Guitar
PALAU
DELAMOSICA.
BARCELONA
BCNla va portar a Barcelona el
2~- HORES.
DE20 A 38EUROS
novembrepassat a la sala Barts,
La interpret
ambun bxit poder6s, i aquesta
nit torna a fer-ho en idbntic cicle
d’AIbacetetorna
per6 en un escenari significatiuns mesos despr6s
vamentdiferent, corn ~s el Palau
de la sevafiltima
de la Mflsica, acompanyadade la
actuaci6,araal
seva nombrosa banda de suport
Palaude la Mfisica
instrumental.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 62

O.J.D.: 131497

TARIFA: 6440 €

E.G.M.: 634000

ÁREA: 260 CM² - 23%

SECCIÓN: ECONOMIA

15 Junio, 2016

Sernnion es nodreix del menhescolar
La firma de restaumci6per a col.lectius creix un 6,6%i factum437 milions
en la creaci6 de dues cuines
centrals, una d’ecosostenible
a Madrid (per 2 milions)
La companyiade restauraci6
una altra a Valladolid(per
coHectiva Serunion va obtemili6). "El 2015 vamcrear
nir el 2015 unes vendes de
200llocs de treball, 100dels
quals als centres acabats
437 milions d’euros, una ×ifra rbcordper a la firma, que
d’inaugurar.Entotal, la plantilla ds de 18.200 persones,
des de12001pertany al grup
fran&sEliot.
82%de les quals contractaEl creixement respecte al
des de formaindefinida".
2014va set del 6,6%i el seu
Ambuna quota de mercat
president, AntonioLlorens,
del 23% i m4s de 30 anys
apuntaque la millora es deu a
d’experi~ncia, Serunion gesla recuperaci6 de l’economia
tiona 2.920 centres a la Pei a la fidelitzaci6 dels seus
ninsula i ven uns 460.000
clients. "Hem crescut en ElpresidentLlorens, a l’espai gastron6micdel FCB
menflsal dia. Enla sevaaposta per la diversificaci6,destatotes les divisions per6 per
primera vegada des de12008 va provenir d’adjudicacions quines de venda autom~ttica. ca la divisi6 de cuina d’autor
la divisi6 educativaha desta- pflbliques, i per sectors, el
SegonsLlorens, el 2015va Singularis, que gestiona la
cat per sobre de les altres:
40%de menjadors escolars,
ser un any de creixementor- restauraci6 d’espais emblerepresenta dos punts del el 20%del sector empresari- gS.nic, en el qual la firma va mhtics com el Palau de la
creixement".
al, un 18%del sanitari, un invertir 6 milionsen la reno- Mfisica, L’Auditori o el FC
La meitat de la facturaci6 18%del socialila restade m~- vaci6 d’equipsi3 milions rods Barcelona.e
BLANCA
GISPERT
Barcelona

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Lunes a viernes

PÁGINAS: 16

O.J.D.: 78783

TARIFA: 13525 €

E.G.M.: 213000

ÁREA: 900 CM² - 100%

SECCIÓN: BARCELONA

15 Junio, 2016

@NEM-hi
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Activitats per a petits, no tan petits i grans
Què passa si...
XAVIER GARCIA
Director del Servei Terapèutic de Cel Obert ( 93 311 69
05, celobert@cel-obert.org)

NO TAN
PETITS

QUÈ PASSA SI LES
NOTES NO SÓN
BONES?

Concert
de l’OBC
a la platja
Proposta: Concert de
música simfònica a la
platja de Sant Sebastià.
Quan: Dimarts 21 de juny
a les 20.30h (Gratis).
On: Platja de Sant Sebastià, davant del Hotel W.
Pàgina web: www.audi-

tori.cat/concert-de-lobc-

.":;*3$64

a-la-platja

3a edició del concert gratuït
organitzat a la platja de Sant
Sebastià per l’OBC i l’Auditori
Música simfònica. L’Auditori i
l’Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de
Catalunya (OBC) tornen a
organitzar el ja tradicional
concert a la platja, amb motiu
del Dia de la Música. En
aquesta ocasió serà el director
i compositor, Joan Albert
Amargós, el que conduirà el
recital amb fragments de grans
obres procedents d’artistes
com les simfonies núm. 5 i 7 de
Ludwig van Beethoven, la
simfonia núm. 4 de Mendelssohn i la simfonia núm. 9
de Dvorák. A més, també
sonaran les obres de Toldrà,
Aaron Copland, Giochino

Rossini, Ginestera o la banda
sonora de Lo imposible i hi
haurà un final de festa amb
molt de ritme. L’espectacle, que
es durà a terme a la platja de
Sant Sebastià davant de l’Hotel
W, es podrà escoltar des de la
sorra de la platja i s’instal·laran
pantalles gegants que
permetran seguir el concert.
Aquesta tercera edició es podrà
seguir en directe per la Sintonia
de Catalunya Música i
contindrà un moment de
reflexió sobre la crisi dels
refugiats i els durs esdeveniments que s’estan vivint al mar,
oferit per l’ONG Proactiva Open
Arms que treballa a l’illa de

Tingues en compte
◗ INSTAL·LACIÓ DE
PANTALLES GEGANTS’.
Per primera vegada
s’instal·laran pantalles
gegants que permetran
seguir el concert
perfectament als milers de
persones que cada any s’hi
apleguen.
◗ JOAN ALBERT AMARGÓS.
El compositor català és un
dels exemples més
destacats de la música
catalana contemporània.
El seu estil es troba a cavall
de les grans estètiques
europees i la tradició
musical popular, com són
el jazz i el flamenc.
◗ OBC. Es l’Orquestra
simfònica més important
i estable de Catalunya.

P
PETITS

GRANS

‘Hänsel i Gretel’
al Palau

‘Ramon Llull i
l’encontre entre cultures’

Proposta: redescobrir el
conte de Hansel i Gretel a
través de la música.
Quan? 18 de juny.
On? Palau de la Música, 4-6.
Preu: 12 euros.
Web:

ca.cat.

www.palaumusi-

Lesbos salvant vides. A més de
la festa a la platja, els que hi
vagin podran interactuar a
través de les xarxes socials
amb el hashtag #OBCplatja.
Entre tots els que interactuïn a
través de la xarxa social
Facebook, se celebrarà un
concurs que permetrà a dos
dels assistents poder seguir el
concert simfònic des d’una
posició privilegiada, dalt
l’escenari amb l’Orquestra.
D’altra banda, a Instagram, es
permetrà que, entre tots els
selfies penjats pels assistents,
puguin guanyar un abonament
de Cinema i Espectacles de
l’OBC per la temporada 16-17,
entrades per a concerts i
subscripcions. El concert que
és gratuït va aconseguir reunir
l’any passat a prop de 15.000
persones, unes xifres que
s’esperen repetir per aquest
estiu del 2016.

Proposta: fer un recorregut

Una bruixa i molletes de pa. El Cor Infantil de
l’Orfeó Català, dirigit per Comediants, estrenarà al
Palau de la Música Catalana una versió d’Albert
Romaní de l’òpera Hänsel i Gretel. L’obra original,
del compositor E. Humperdinck, està basada en el
conte dels germans Grimm. En aquesta ocasió s’ha
volgut donar més protagonisme a la bruixa, al camí
de molletes de pa i l’escena en què Hänsel roman
empresonat a la gàbia de la bruixa, que no
quedaven reflectits en la partitura original. Una
proposta adreçada a tots els públics en què
s’integren llenguatges escènics com el cant, la
dansa, l’actuació, la recitació i la música.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

per la vida i obra de l’escriptor i missioner mallorquí.
Quan? Del 9 de juny al 24 de
juliol.
On? Capella Reial de Santa
Àgata. Plaça del Rei, 1.
www.guia.barcelona.cat.

Ramon Llull i el món musulmà. L’exposició ‘Ramon
Llull i l’encontre entre cultures’ ofereix un recorregut
per la vida i l’obra del pensador mallorquí on es
destaca el diàleg que va mantenir amb el món
musulmà. La mostra està dividida en deu àmbits en
els quals s’explica amb textos, il·lustracions i
audiovisuals interactius, el context mediterrani
medieval en el qual va viure el pensador mallorquí;
els viatges que va realitzar; i l’impacte de la seva
obra en l’actualitat. La mostra ja s’ha exposat a
Tarragona i València i, posteriorment, visitarà Vic,
Lleida i Brussel·les. Set-cents anys després de la
seva mort, aquesta exposició li fa un homenatge.

Per l’educació que hem rebut i per
transmissió cultural, tendim a
considerar les notes dels nostres fills
com un judici implacable del seu
comportament i de la seva actitud en
enfront de la vida.
Les notes representen una mena
d’examen social també pels pares i
mares són el reflex públic de la qualitat
de l’educació que hem transmès als
fills. Si el nostre fill ha tret bones notes,
ens quedem tranquils i ho transmetem
amb orgull al nostre entorn, encara
que correm el risc d’oblidar aspectes
més importants relatius a la seva
felicitat. Les notes no haurien de ser la
prova definitiva d’aquest judici als fills,
sinó més aviat, el símptoma extern de
les coses que els hi passen. Hem
d’estar molt atents a les dificultats
escolars dels nostres fills perquè són
una oportunitat única per poder
introduir-nos en el seu món intern, en
les seves preocupacions reals. En
moltes ocasions, serem els pares els
detonants d’aquests petits fracassos
dels nens, l’ambient a casa, coses que
han pogut impactar als fills i que, per
no afrontar-les, les hem relativitzat.
Altres vegades
LES NOTES NO
trobarem l’origen
SÓN LA PROVA
de les dificultats
DEFINITIVA NI
en situacions
UN JUDICI ALS
alienes a la
FILLS SINÓ UN
família, com ara
SÍMPTOMA DE
una pressió
LES COSES QUE
excessiva a
ELS HI PASSEN
l’escola, o bé
petites i
importants situacions d’assetjament
escolar o social. És per això que
haurem de revisar tot allò que hagi
pogut afectar els nostres fills.
Els professionals sabem molt bé
que quan un nen presenta un canvi
sobtat del seu comportament a escola
o bé del seu rendiment escolar, podem
sospitar que al seu entorn han passat
coses que l’han afectat negativament.
És a dir, aquestes notes inesperades,
no són el resultat, sinó més aviat el
símptoma de les coses que li passen i
el reflex del seu estat d’ànim. Sabem
que davant de situacions complicades
pels infants, com ara una separació
traumàtica dels pares, la mort d’un
ésser estimat, el rebuig per part
d’amics o situacions d’humiliació per
part d’un referent o d’un professor,
quedarà reflectit a les seves notes.
No hauríem doncs de caure en
l’error de culpar als nostres fills del seu
resultat, sense abans haver fet una
profunda reflexió de les possibles
causes. Quan un nen decep al seu
entorn, necessita suport i comprensió,
si no l’obté, no li queda més remei que
dignificar el seu fracàs, col·locant-lo
com a categoria de personalitat: «sóc
un desastre». Aleshores el fracàs
escolar es cronifica, perquè l’infant es
creu incapaç d’arribar mai a les
expectatives dels seus referents.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 9183

TARIFA: 436 €

E.G.M.: 88000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: ECONOMIA

14 Junio, 2016

Nacela categor/a
de cava’Pamtge
Qualificat’
¯ La DOCava present6 ayer
la categorfa Cava de Paratge
Qualificat, que certificar~icavas con un per[odo de crianza
superior a los gran reserva y
que sean singulares por suvin
culacidn a un paraje concreto, y asl s e p rev~~,situar al cava en la cumbrecualitativa del
vino,, y a un pre cio al nivel del
champagne.
Lo anuncid el presidente
del ConsellRegulador del Cava, Pedro Bonet, en declara
clones tras presentar la nueva categoria en un acto con
expertos vitivin~colas yprensa internacional en el Palau
de la Mfisica Catalana.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 47

O.J.D.: 5262

TARIFA: 564 €

E.G.M.:

ÁREA: 612 CM² - 72%

SECCIÓN: COMARQUES

10 Junio, 2016

EIsCava
deParatge
Qualificat
es
presenten
al Palaudela MOsica
Esvol"posar
al cava
al Ilocque
esmereix",
segons
PereBonet
Experts
nacionals
i
intemacionals,
dilluns
a la presentaci~
RAMON
FRANC~S
rfrancas@
diaridevilanova.cat
Despr~sde tres anys d’hatensius
treballs, i de superar els trhmits
legislatius al Congr6sdels Diputats i al Senat espanyol,corn tamb6 el vistiplau europeu, dilluns
que ve es presenta la novacategoria que ha de singularitzar la
xima excel.l~ncia del sector
cava. El Consell Regulador det
Cavapresenta el Cava de Paratge
~ualificat al Palau de la Mfisicade
Barcelona.
La presentaci6, que dirigir& la
periodista Pepa Fern&ndez, seth

inaugurada ales dotze del migdia pel president del Consell Regulador del Cava, Pete BonerFetter, que ser~ l’encarregat de donar a con~ixerla novacategoria i
els seus estrictes requisits t~cnics,
els objectius i la campanyade comunicaci6dissenyadaper a l’ocasi6. Tamb~es presentarh el nou
logo que s’ha creat per a visibilitzar uns caves de la m~salta gamma, que es podrien estrenar ja
durant la propera campanyanadalenca. Des del Consell Regulador no es creu queenaquesta primera convocat6ria hi hagim6s de
20 caves. Segonsel president del
Consell Regulador, arab els Cava
de Paratge es tracta de ferjust/cia i posar el cava al lloc quees
mereix, ja que tenim productes que s6n fant&stics.
Despr6s de la intervenci6 de
Pete Bonet, experts internacionals i nacionals del m6ndel vi
parlaran sobre aquesta nova categoria en una taula rodona que
comptar~ amb els Master Of
Wines Pedro Ballesteros i Lenka
Sedlackova; ambel Millor Sore-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

EIs primersCavadeParatgeQualificat es podrienestrenardurantla properacampanya
de Nadal.cRe
melier d’Espanya en Cava i sommelier del restaurant Mugaritz
d’ErrenteriaiGuipfiscoa), GufilermoCruz, iambta tamb6prestigiosa sommelier alemanyaYvonne
Heistermann.
Els assistents, entre els quals
es troben periodistes nationals i
internacionals, prescriptors i hastitucions representatives del sector, thadran l’oportunitat de gaudir d’una pausa musicalinterpretada pel Quartet de corda de l’Orquestra de Cambradel Penedhs.

Noexigeixen
ser ecobgics
El cavade mds
prestigirenega
avuide ]es ~poques
delsen61egs
de
batablancai corbata
refugiatsals seuslaboratoris,entreafrbmetres i recomptes
de Ilevatsviablesal microscopi,
aquellsqueamb
proufeinestrepitjavenles vinyes,Arabonapart deI’atenci6de
centraen unaviticulturacadadia rodsrespectuosa
ambI’entorn
natural,Enaquestmarcneixla novacategoria
de Cavade ParatgeQualificat,tot i quenoesrequerir~
queaquests
singulars
nous
caves
neixindevinyes
ones treballasotaels par~metres
deI’agriculturaecol~gica
o biodln~mica,

