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Els partidpants en la sessió del concurs que es va fer a Samalús i que va aplegar 15 receptes diferents en una sola jornada 

El 9 NOU 

La quarta edició del concurs 
de receptes de cu ina de la 
Reserva de la Biosfera del 
Montseny ha vist augmen
tar el nombre de partici
pants fins a les 57 receptes 
presentades entre les vuit 
poblacions on s'ha cele
brat: Fogars, Tagamanent, 
Campins, Cànoves i Sama
lús i Montseny, al Vallès 
Oriental; Seva, a Osona, i 

Sant Pere i Vilalba 
digitalitzen més 
de 7.500 documents 
dels arxius municipals 

Sant Pere / VIiaiba 

Els Ajuntament de Sant 
Pere de Vi lamajor i Vilalba 
Sasserra han digitalitzat, 
respectivament, més de 
6.400 i 1.100 documents dels 
arxius municipals. Aquesta 
documentació fa referència 
a les sèries del padró d'habi
tants, delimitació del terme 
municipal, amillarament i 
diferents juntes municipals. 
Aquesta digitalització s'ha 
fet amb el suport de la Dipu
tació de Barcelona, i es va 
iniciar amb la captura d 'imat
ges. Actualment, aquestes 
imatges s'estan tractant per 
fer-les consultables i acces
sibles. Amb aquesta acció 
es millora la preservació 
dels documents originals, ja 
que a partir d'ara ja no serà 
necessari manipular-los per 
a consultar-los i, alhora, se'n 
fomenta la consultabilitat. 

Riells i Viabrea i Arbúcies, 
a la Selva. El certamen està 
a l'espera del veredicte del 
jurat que escollirà el millor 
primer plat, el millor plat 
principal i les millors postres 
d'entre tots els participants. 
Es donaran a conèixer en un 
acte públic que es farà a la 
Masia Mariona, a Mosque
roles. A banda del premi per 
als guanyadors, les receptes 
escollides es publicaran en 
un llibret digital. 

La darrera sessió es va fer 

a Montseny amb vuit plats 
participants. El jurat va estar 
format per dues cuineres i 
la regidora de Cultura i van 
escollir el caneló de castanya 
- substitueix la pasta tradi
cional feta amb farina per 
una crep elaborada amb cas
tanyes del Montseny- com a 
millor primer plat. El guardó 
al plat principal va ser per a 
la vedella amb bolets. En la 
categoria de postres, va gua
nyar una melmelada de cire
res d'arboç recollides als bos-
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elabora amb aquest llegum 
que conrea a l'hort de casa 
seva. El senglar amb casta
nyes i bolets de Roser Parera 
va imposar-se en la categoria 
de plat principal. Les millors 
postres van ser les presen
tades per Judit Grau: un 
pastís de castanya fet sense 
llevat per donar-li una major 
esponjositat. La jove Núria 
Ambrós, de només 15 anys, 
també es va endur una men
ció del jurat pel seu brownie 
de castanyes. 

El jurat valora les receptes 
en funció de com reflectei
xen e ls valors tradicionals de 
la cuina del Montseny. Tenen 
en compte si els ingredients 
contribueixen a la sostenibi
litat, si els productes princi
pals estan elaborats a l'àmbit 
de la Reserva de la Biosfera 
i si provenen de varietats 
autòctones. 

DIFUSIÓ DE LA CUINA 
TRADICIONAL 

El concurs de receptes de la 
.. Reserva de la Biosfera del 
~ Montseny busca donar a 
~ conèixer els plats tradicio
i nals del territori. A la vega-
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cos del massís. Aquí també es 
va fer una valoració positiva 
de la ratafia de Can Casta
nyeric, l'única beguda que es 
va presentar a concurs. 

Dies abans s'havia fet la 
trobada a Cànoves i Samalús, 
que va ser la més participati
va, amb 15 receptes de plats 
típics o cuinats amb produc
tes de la Reserva de la Bios
fera del Montseny. En aquest 
cas, el jurat va escollir els 
cigrons estofats que va pre
sentar Juanita Barjuan que 

No te'ls 
perdis! 

MUSICA 

de productes de proximitat 
produïts en aquest àmbit. 
"La cuina tradicional d'una 
regió és l'expressió de segles 
de saviesa popular acumula
da. És un coneixement here
tat que es refereix a l'ús dels 
recursos alimentaris i els 
seus valors nutritius i gastro
nòmics. És un tret essencial 
de la identitat d'una societat 
i d'un territori que ens arre
la al territori i dona forma 
al nostre paisatge", desta
quen des del Parc Natural 
del Montseny que impulsa 
aquest certamen. 
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