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L’Academia de Gastronomia va 
celebrar ahir la seva posada de 
llarg a la província de Tarrago-
na. En un acte al Restaurant Mas 
Gallau de Cambrils, la junta va 
presentar l’entitat i va dur a ter-
me la cerimònia d’investidura 
dels acadèmics. L’acadèmia, que 
va néixer al 2004 com a Associ-
ació Cultural i Gastronòmica, va 
començar a arrencar el passat 
any, sota la direcció a la junta de 
Ángel Felipe Pérez Benito i, ahir 
al vespre, es presentava formal-
ment. 

Recerca i coneixement
La recerca, el coneixement, la 
promoció i la difusió de la cul-
tura gastronòmica, la cuina i la 
restauració a tot el territori de 
la província de Tarragona és 
el principal objectiu d’aquesta 
Acadèmia de Gastronomia que 
es reuneix períodicament a els 

establiments del territori. 
En l’acte d’ahir, d’altra banda, 

es va investir a deu acadèmics.

 La Academia de Gastronomia, 
igual que la resta d’acadèmies, 
està sota la tulela de la Real Aca-
demia Española de Gastrono-
mía, presidida per Rafael Ansón.

Amb les seves activitats dona-
rà impuls a l’activitat gastronò-
mica i cultural que es realitza a la 
província de Tarragona.

CULTURA

L’Academia de 
Gastronomía es presenta 
en societat a Tarragona
L’acte es va celebrar ahir al Restaurant Mas Gallau de Cambrils on es van 
investir també a deu persones com a acadèmics

CRISTINA AGUILAR

La presentació es va dur a terme ahir al Mas Gallau de Cambrils.

David Batalla i 
Chornet, nou president 
de la FEHT

David Batalla i Chornet, ha 
estat escollit nou president 
de la Federació Empresarial 
d’Hostaleria i Turisme de la 
Província de Tarragona, en 
substitució de Josep Graset, 
qui fins ara ha estat al cap-
davant d’aquesta entitat que 
representa els interessos del 
sector turístic, un dels princi-
pals motors econòmics de les 
Comarques de Tarragona. El 
relleu s’inscriu dins el procés 
normal de renovació.

Calafell trasllada el 
dipòsit de vehicles al  
Parc Empresarial

L’Ajuntament de Calafell ha 
iniciat el trasllat del dipòsit 
municipal de vehicles a un 
nou emplaçament, ubicat al 
Parc Empresarial. Fins ara el 
dipòsit de vehicles estava si-
tuat en un terreny privat, a la 
variant de la carretera C-31, 
que l’Ajuntament de Calafell 
llogava a la seva propietària. El 
dipòsit de vehicles es trasllada 
a un terreny municipal, al car-
rer de la Bassa Miquela, 20-28, 
del Parc Empresarial.

La policia local de Cambrils 
reobre l’oficina del pagès

SERVEI

La Policia Local de Cambrils ha 
reobert l’oficina del pagès a la 
Cooperativa Agrícola, on cada 
dimecres de sis a dos quarts de 
vuit la patrulla verda atendrà 
les demandes dels pagesos amb 
l’objectiu de prestar un servei 
de proximitat a aquest col-
lectiu. L’oficina es va posar en 
funcionament el dimecres dia 
8 de maig a la mateixa depen-
dència on ja havia estat, que no 
ha requerit la inversió de nous 
recursos. Servirà per realitzar la 

majoria d’accions que afecten 
a la pagesia, des de traspassar 
informació d’interès policial 
de persones i vehicles sospito-
sos, o denunciar un robatori o 
furt en masos o collites, fins a 
sol·licitar permisos de crema 
de rostolls i altres tràmits.  In-
icialment s’ha marcat un sol 
dia d’atenció a la setmana i, en 
funció de la demanda, es valo-
rarà la possibilitat d’ampliar-lo. 
L’horari s’ha fixat pensant en la 
disponibilitat de la pagesia.

El govern d’Altafulla satisfet 
per l’estudi del RACC

PATRIMONI

L’Ajuntament d’Altafulla ha 
expressat la seva satisfacció per 
les conclusions que es deriven 
de l’auditoria sobre les traves-
seres catalanes que ha dut a 
terme el RACC. En aquest infor-
me, s’indica que la travessera 
d’Altafulla obté una valoració 
notable d’un 78% sobre la nota 
màxima i que la d’Altafulla és 
la una única travessera quali-
ficada amb 4 estrelles, mentre 
que n’hi ha dues amb 3 estrelles 
(Celrà i Cubelles) i dues amb 

només 2 estrelles (El Masnou i 
Monistrol). 

«La bona nota posada pel 
RACC ve a avalar la política 
del govern d’Altafulla que va 
prioritzar la pacificació de la 
circulació per l’antiga carrete-
ra N-340 amb la instal·lació de 
ressalts que són passos elevats 
de vianants, a més de la inte-
gració de l’antiga carretera en 
un passeig amb voreres amples 
i carril bici», asseguraven des de 
l’Ajuntament d’Altafulla.    

L’acadèmia està sota 
la tutela de la Real 
Academia Española de 
Gastronomía


