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S’apropa Nadal i aquest 
any sí, aquest any podem 
celebrar ja sense restricci-

ons unes festes que s’omplen 
de retrobaments i il·lusió, però 
també de tradicions, aromes i 
sabors que ens connecten amb 
la nostra història i ens traslla-
den de manera immediata als 
nostres records. La sarsuela, els 
canelons, el marisc, l’escudella, 
els torrons... i el cava!

Tot i que una gran part de 
les cuines i menjadors s’ompli-
ran dels plats més tradicionals, 
també podem apostar per pro-
postes gastronòmiques més 
innovadores com la que ens 
proposa el restaurant Portal 22 

de Valls i el seu xef Joan Castell. 
Es tracta d’una cuina de fusió 
on descobrirem textures i sa-
bors inspirats tant en la cuina 
de proximitat i mediterrània 
–amb calçots com a protago-
nistes– com en la gastronomia 
asiàtica, italiana o gallega. Una 
cuina elaborada, honesta, cre-
ativa i elegant que maridarem 
amb caves i vins Castell d’Or; 
uns vins i caves arrelats al terri-
tori que representen la tradició 
recollida pels 16 cellers coo-
peratius que s’agrupen sota 
el segell de Castell d’Or. Una 
proposta deliciosa i sorprenent 
perfecta per a celebrar aques-
tes festes tan esperades.

GASTRONOMIA

Un deliciós menú 
nadalenc maridat 
amb vins i caves 
del territori
Castell d’Or i el restaurant Portal 22 de Valls ens presenten 
una proposta gourmet per a inspirar-nos a l’hora de 
preparar els àpats d’aquestes festes

Entrant: Vieires amb pesto de tomàquet i xirivia i 
Cava Castell d’Or Brut Nature
Les vieires són un aliment molt versàtil, una veritable font de proteïnes 
i una delícia molt lluïda de cara a les festes. Maridem amb Cava Castell 
d’Or Brut Nature, un cava fresc i lleuger amb un postgust persistent a 
cítrics i fruita blanca i aromes a notes torrades, ideal amb plats amb un 
toc salat com les vieires.

Primer: envoltini de llagostins amb maionesa de 
kimchi i alvocat i Cava Castell d’Or Brut Orgànic
Els llagostins són un plat fresc i saborós, molt típic d’aquestes dates, 
que podem maridar amb un vi blanc o un cava que potenciarà el sa-
bor. Optem per un cava fresc, ecològic i molt equilibrat pel que fa a 
acidesa: el cava Castell d’Or Brut Orgànic que té més de 14 mesos de 
reserva en ampolla i que té un punt a aromes tropicals.

Postres: Coulant de xocolata amb poma a la 
vainilla i Cava Castell d’Or Brut Nature Semi Sec
Potser no és el plat típic de Nadal, però qui es pot resistir a una veri-
table obra d’art de la rebosteria francesa. Un contrast irresistible de 
textures de xocolata i un deliciós contrast de temperatures amb el fred 
del gelat que acabarem d’arrodonir amb un Cava Brut Nature Semi 
sec que acompanyarà a la perfecció aquestes postres. 

Segon: lingot de garrinet a baixa temperatura i Vi 
Negre Cossetània Reserva
El garrinet és un plat clàssic de Nadal. Optem per maridar-lo amb un 
vi amb presència com el Vi Negre Cossetània Reserva, elaborat amb 
Cabernet Sauvignon. Per les seves característiques, combina amb els 
aliments alts en greixos i permet digerir millor els plats més contun-
dents, d’aquí que hagi esdevingut un vi reconegut a tot el món.

INFRAESTRUCTURES
JOAN MIRAS

Les actuacions s’efectuaran en l’àrea acordonada a la teulada.

El Palau de Congressos inicia 
obres per evitar filtracions
El Palau Firal i de Congressos 
està de reformes. Aquesta set-
mana han iniciat les obres de 
millora de la impermeabilit-
zació de la teulada per evitar 
filtracions d’aigua, unes inter-
vencions que han provocat que 
s’hagi aixecat part de la coberta. 
Es preveu que els treballs aca-
bin en dues setmanes, atesa la 
dimensió de l’àrea delimitada 
per a la intervenció, que només 
es durà a terme a la part central 
del sostre. No obstant això, els 

operaris van haver d’aturar ahir 
les obres per la pluja, però s’es-
pera que es reprenguin de for-
ma immediata. El Palau acollirà 
els dies 28, 29 i 30 de desembre 
les jornades Tarragona X-Club, 
on es podran adquirir produc-
tes de les marques Munich i 
Duuo. La programació cultural 
es reprendrà el 2 de gener amb 
el ballet El llac dels cignes, diri-
git per Evgeniya Bespalova, i el 
dia 4 amb Peter El Musical, de 
Tomás Padilla. SPM

Islamic Relief lliura 
cupons bescanviables 
per aliments

L’ONG Islamic Relief Espa-
nya va lliurar ahir 150 cupons 
de 50 euros entre persones 
en situació de vulnerabilitat, 
com refugiats i famílies sense 
ingressos mínims. Els cupons 
es podran bescanviar a super-
mercats per aliments i articles 
d’higiene. La consellera de 
Nova Ciutadania, Paula Varas, 
va explicar que les ajudes van 
destinades a les persones vul-
nerables «indistintament del 
seu país d’origen». Redacció

La Cambra  valora 
les novetats fiscals i 
mercantils del 2023

La Cambra de Tarragona aco-
llirà avui, a les 9 hores, una 
nova edició del cicle de jor-
nades Bon dia Tarragona. Els 
especialistes del despatx ETL 
Global Add Teresa Maria Mar-
tínez, sòcia de Laboral; Pablo 
Garrido, soci de Mercantil, i 
Arnau Farré, soci de Fiscal, 
presentaran i valoraran les no-
vetats fiscals i mercantils del 
2023 i debatran sobre temes 
com les cotitzacions dels au-
tònoms. Redacció

Redacció
L’Oficina Local de l’Habitatge de 
Tarragona ha gestionat un total 
de 3.026 sol·licituds d’ajuts al 
pagament del lloguer de la Ge-
neralitat des de principis d’any. 
La xifra suposa un increment de 
gairebé mil peticions respecte a 
les dades del 2021, quan se’n van 
gestionar 2.129. La consellera 
d’Habitatge, Eva Miguel, subrat-
lla que aquesta pujada «és con-
seqüència de la situació d’emer-
gència residencial que està vivint 
la ciutat» i, en aquest sentit, ma-
nifesta que des del consistori es 
treballa «dia a dia per augmentar 
el parc públic de lloguer social i 
garantir a tothom el dret a l’accés 
a un habitatge digne».

Enguany s’han obert cinc 
convocatòries d’ajuts al paga-
ment del lloguer. D’una banda, 
s’han atorgat subvencions per a 
pagar el lloguer o la cessió d’ús 
d’habitatges i habitacions, que 

tenen per objectiu facilitar l’ac-
cés i la permanència a sectors 
de la població en risc d’exclusió 
social i facilitar l’emancipació 
dels joves menors de 36 anys. El 
Bo Jove ofereix ajudes al paga-
ment de lloguer o cessió d’ús a 
joves amb escassos mitjans eco-
nòmics. També s’han gestionat 
prestacions amb la voluntat de 
facilitar l’accés i la permanència 
en un habitatge a persones ma-
jors de 36 anys, així com a ciuta-
dans més grans de 65. Finalment, 
s’han repartit ajuts al lloguer 
destinats a persones en situació 
de vulnerabilitat econòmica.

De les 3.026 sol·licituds rebu-
des en les convocatòries, 1.294 
han estat per l’ajut al lloguer; 875 
pel Bo Jove; 626 per l’ajut al llo-
guer jove i 231 per les subvenci-
ons destinades a la gent gran.

En aquest context, Miguel 
destaca que el nombre de sol-
licituds «tornen a evidenciar que 

l’Oficina Local de l’Habitatge de 
Tarragona esdevé un referent 
entre la ciutadania» i agraeix l’es-
forç del personal per «facilitar la 
gestió dels ajuts a tothom que ho 
necessita».

Incrementar el lloguer social
Des de la conselleria d’Habitatge 
s’estan duent a terme diverses 
accions encaminades a incre-
mentar el parc públic de lloguer 
social de la ciutat. Una d’aques-
tes és la compravenda d’habitat-
ges a través del dret de tanteig i 
retracte, que atorga la facultat 
d’adquirir preferentment un bé 
abans que s’ofereixi a tercers. 

Fins ara, s’han comprat 28 
habitatges amb l’objectiu que es-
devinguin llars per a famílies en 
situació de vulnerabilitat econò-
mica. Disset d’aquests habitatges 
ja s’han rehabilitat i dos més fi-
nalitzaran les obres aquest mes 
de desembre. 

HABITATGE

L’Oficina Local de 
l’Habitatge gestiona més 
de 3.000 ajuts al lloguer
Aquest any s’han tramitat 897 subvencions més que el 2021, destinades 
a joves, adults, gent gran i persones en situació de risc d’exclusió social
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