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ECONOMIA

ÍBEX 35 - (+0,03%) 10.328,40 punts

Gràfica de l’Íbex 35 

Acciona
(+0,09%)

Gamesa
(+0,89%)(-0,02%)

Gas Natural
(+0,91%)

Iberdrola R.
(+0,07%)

Ree
(+2,57%)

CAC 40 - (+0,63%) 3.810,22 punts

Gràfica de CAC 40

Axa
(+0,47%)

Bnp P.
(+0,48%)

Alcatel
(-1,37%)

Lvmh
(+1,78%)

Societe G.
(+2,18%)

Veolia
(+2,96%)

Abengoa

SÍMBOL COTITZACIÓ
Euro-Dòlar 1,4168 0,27 A
Or 1.415,50 0,86 A
Plata 34,30 0,72 G

Euríbor 1,916 0,16 A

La plaça de toros les Arenas de Barcelona reobrirà
les portes aquesta setmana convertida en centre

comercial. El projecte neix amb gairebé el 100% de
superfície llogada, a falta d'ocupar alguns petits lo-
cals comercials i de restauració. Les places de toros es
troben a llocs estrategicament rentables de les ciutats
i transformant-les aplicant la nova llei de protecció
animal catalana es guanyen molts llocs de treball.

La plaça de toros de les
Arenas reobre dijous conver-
tida en centre comercial

Petroli 113,79 2,83 A

Tot i que Marcos
Sanza encara no té
el passaport an-

dorrà, ha fet gran part
de  la seva carrera com a
esportista al Principat
amb una gran tasca en
totes les curses on ha
participat i sent un dels

referents dins de l’atle-
tisme andorrà. Un dels
seus punts forts és el
cros i és on el corredor
andorrà demostra la se-
va qualitat, ahir es va
tornar a proclamar cam-
pió d’Andorra en que-
dar en tercer lloc.

La llotja esportiva

Sanza, campió d’Andorra

Editorial

Aquestes elec-
cions s’estan ca-
racteritzant pel

seu fort bipartidisme:
encara més accentuat
que en les anteriors. La
candidatura encapçala-
da per Eusebi Nomen ja
assegura clarament que

no donaran el seu suport
a Jaume Bartumeu en un
debat d’investidura,
amb la qual cosa el seu
paper de frontissa es di-
lueix. Pel que fa als
Verds, el seu principal
objectiu és, simplement,
estar presents al Consell

General i reconeixen que
és difícil. Per tant, el
duel bàsicament a dos
està servit: DA i PS són
els únics que tenen op-
cions a assolir la victò-
ria. De moment el més
destacable és l’inici cor-
dial de la contesa elec-
toral. Esperem que con-
tinuï.

La crisi afecta tots els ne-
gocis, però el de la gas-
tronomia, acostumat a
funcionar, els ha agafat
per sorpresa. M’agrada-
ria saber què és el que
fan alguns empresaris
per mantenir a flotació
els seus restaurants. Hi
va haver un temps que
tot aquell que tenia di-
ners invertia en el negoci
de l’hostaleria, en molts
casos per poder tenir una
taula sempre a la seva
disposició on convidar
companys o tancar trac-
tes amb altres empresa-
ris. Per això contractava
gent i s’oblidava del tot
d’ells. Només se’n recor-
daven a l’hora de recollir
els seus beneficis. Però

ara les coses han canviat,
i molt. Cal abaratir cos-
tos, en molts casos cal
acomiadar gent i cal reta-
llar en les coses més bàsi-
ques. Això produeix un
desassossec en els em-
pleats que no treballen a
gust i no rendeixen com
abans.
I moltes vegades els

empresaris es pregunten
d’on vénen tantes pèr-
dues. M’agradaria dir-
los a aquests propietaris
que potser és l’hora d’in-
vertir en un negoci que
realment els agradi, per-
què l’hostaleria no és per
a tothom. És un negoci
dur i sacrificat en què un
error pot ser fatal. 
La gent de vegades es

sorprèn del que es veu
en el programa que el xef
Gordon Ramsay prota-
gonitza. Pensen que
aquestes coses només
passen a Amèrica del
Nord, però la trista reali-
tat és que passen a tot
arreu. És increïble com

aquest home ajuda a ai-
xecar un restaurant en
ruïnes en només una set-
mana, cosa que demostra
que, si es té sentit comú,
una mica de bon gust i,
sobretot, passió per la
cuina, la cosa va rodada.
Al marge de la crispació
del xef Ramsay davant
les situacions que ha de
viure, és molt interessant
per aprendre alguns con-
ceptes bàsics en la gestió
d’un restaurant. Intentar
rectificar els errors i els
errors de cada cuina, si-
gui a nivell de distribu-
ció, personal, varietat ali-
mentària o normes
d’higiene, té molt mèrit i
és digne d’admirar. 
Moltes vegades aquest

home ha d’enfrontar-se a
empresaris que només
saben queixar-se de com
de malament els va el ne-
goci, i ni tan sols s’han
preocupat de fer una
ullada a la cuina. Altres
la culpa és de treballa-
dors poc motivats. Els
restaurants funcionen a
base de detalls que els di-
ferencien de la resta, i ca-
da un, per mínim que si-

gui, és fonamental per al
seu bon funcionament.
Admiro el valor que té
aquest xef a haver de
veure cuines tan desa-
gradables. És indignant i
humiliant per a qualse-
vol bon cuiner que cal-
gui. Em sembla molt nor-
mal que hi hagi llocs que
estiguin deserts i no fac-
turen res durant tot el
dia. 
En alguns el xef ha ha-

gut de demanar que tan-

quessin perquè podria
ser nociu per a la salut. Jo
em pregunto amb quina
cara miren els cambrers
als clients quan els veuen
menjar plats que han es-
tat elaborats en tan pèssi-
mes condicions? Com te-
nen valor de cobrar
després? És que ja no hi
ha ni un mínim de digni-
tat? Hostalers en general,
preocupeu pels vostres
negocis, esbrineu si tot
funciona, preguntar fins

al rentaplats si està con-
tent amb la seva feina i la
seva situació, perquè un
personal poc motivat pot
portar el teu negoci a la
ruïna. Si es manté un mí-
nim de contacte i respec-
te, estic segura que els
treballadors rendiran
més, s’implicaran més en
cadascuna de les seves
feines.

http://estherarchemy.wo
rdpress.com

Malson a la cuina

Un duel quasi bipartidista Cartes dels lectors
La secció de cartes és
oberta a la participació
de tots els lectors i lec-
tores. Poden fer-les arri-
bar a redaccio@mes.ad
les cartes han d’anar
signades, indicant el
número d’un docu-
ment d’identitat i un
telèfon de contacte.

ESTHER GÓMEZ


