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LOCALS
EN LLOGUER
-Av. Fiter i Rossell nº 52 (Escaldes):
118 m2. 650 €/mes
-Av. Coprincep de Gaulle nº 6 (Escaldes):
60 m2. 475 €/mes

Tel. 826915 / 324515 

PIS DE LLOGUER

3 habitacions

600 €/mes

Banys i cuina reformats.
No s’admeten animals.
Av. Fiter i Rossel, 50.
Escaldes

Tel. 327681 / 345515

GOS PERDUT!

Hem perdut el nostre gos, és un Bulldog francès negre, es
diu Neo i es va perdre el dia 9/05/2011 al camí de les

Barreres a la Massana que contacta amb l'Aldosa i Anyós.
Si algú el veu trucar al 614085. Porta xip.

Tant el River An-
dorra com el BP
Andorra tindran

aquest cap de setmana
duels vitals. Els dos
equips disputen els
play-off d’ascens de les
seves respectives cate-

gories i els dos entrena-
dors coincideixen que
guanyar el primer partit
és vital per a les seves
aspiracions, i és que ja
se sap que qui colpeja
primer, colpeja dos
cops.

La llotja esportiva

Primers partits vitals

Editorial

Antoni Martí ja és
oficialment nou
cap de Govern, i

ocuparà a més el minis-
teri de Cultura. El líder
de Demòcrates per An-
dorra va reunir-se ahir
per darrera vegada amb

Jaume Bartumeu, que
va entregar-li les claus
del despatx on treba-
llarà Martí durant els
propers quatre anys.
L’acte, emotiu per al-
guns, va concloure amb
el nou cap de Govern

acompanyant fins a la
porta de l’administració
el que durant dos anys
va manar al país. Un
cop Martí hagi pres les
mides del seu nou lloc
de treball,  caldrà que es
posi a treballar, ja que hi
ha molta feina a fer.

Les noves tecnologies
fan la vida més fàcil a
qui s’hi porta bé. Inter-
net ha revolucionat el
nostre món i, no cal dir,
això ha arribat fins a la
cuina. És interessant
com cada dia afloren ví-
deos a la xarxa sobre
qüestions gastronòmi-
ques, de les quals les que
s’emporten més visites
són les videoreceptes.
Centenars de cuiners

de tot tipus, de tot el
món, pengen les seves
receptes per compartir-
les amb els altres. Abra-
cen tot tipus de plats,
des d’entrants japonesos
com els makis o el sushi
fins a les postres més
quotidianes, com la cre-
ma.
Avui en dia pots cui-

nar de tot. Tot el que pu-

guis trobar per canals
com Youtube, en què hi
ha cuiners de tot tipus,
tan dispars com els seus
plats. N’hi ha de gracio-
sos, seriosos, professio-
nals, exòtics, i cuiners de
qui només veus les
mans. Per als cuiners
d’estar per casa, això su-
posa poder cuinar qual-
sevol plat en qualsevol
moment del dia, donant
la llibertat de poder
comprar els ingredients
i cuinar quan li convin-
gui.
Tal és el boom medià-

tic, que hi ha ja cente-
nars de pàgines on reu-
neixen les millors
receptes de plats con-
crets, i on videocuiners i
cuiners de l’altra panta-
lla de l’ordinador que-
den per comentar les se-
ves experiències
gastronòmiques. És el
cas d’elcocinerofiel.com,
canalcocina.com i tants
d’altres. Això suposa
que qualsevol usuari pot
preguntar els seus dub-
tes o qüestionar fins i tot
les receptes exposades.
Llocs a la xarxa per  po-

der donar a conèixer
productes nous i fins i
tot restaurants i altres ti-
pus de negocis culinaris.
Això obre un món de
possibilitats a tots els
cuiners que volen com-
partir els seus plats per-
què gaudeixin els altres,
i aquest esperit generós
es dóna tant en cuiners
de gran prestigi com en
els que mai s’han dedi-
cat a la cuina sense sortir
de la seva pròpia. Tots
troben el seu lloc en la
gran xarxa de xarxes.
Les xarxes socials també
estan donant un impuls
a la bona taula, tant amb
els seus jocs de restau-
rants com amb pàgines
per fer-te fan de produc-
tes concrets, ajudant en
molts casos a donar-se a
conèixer. A Twitter ja hi
ha bon nombre de tuits
amb el menjar com a
protagonista.
Em pregunto si tot

això pot ajudar tots els
cuiners que estan a l’a-
tur, o que per cir-
cumstàncies de la vida
no poden treballar en
una cuina, ja que la pro-

fessió és molt dura i aca-
ba passant factura. Po-
der cuinar, ensenyar al
món les teves creacions
al plat, és com exposar
obres d’art, amb la ge-
nialitat que no només es
queda en això. Ho pots
explicar pas a pas per-
què altres persones ex-
perimentin i puguin cre-
ar aquestes petites obres
d’art perquè gaudeixi el
comensal. Podria així

acabar amb l’angoixa so-
ferta pel cuiner que esti-
ma la cuina, que necessi-
ta cuinar i no pot fer-ho
en els fogons de cap tre-
ball.
Tinc el pressentiment

que la càmera web i in-
ternet són dues eines no-
ves que s’uneixen als
centenars de milers d’es-
tris que formen part de
la cuina. Només cal pre-
guntar als restaurants

que han invertit capital a
publicitar a la xarxa. Ells
asseguren que immedia-
tament resulten aug-
mentades les seves visi-
tes i es dóna més prestigi
al local. Espero que la
gastronomia i la tecnolo-
gia es complementin i
ajudin mútuament tren-
cant la barrera que
abans existia entre els lli-
bres de cuina i els cui-
ners a casa seva.

Aquí tens les claus
Cartes dels lectors

La secció de cartes és
oberta a la participació
de tots els lectors. Po-
den fer-les arribar a re-
daccio@mes.ad. Les
cartes han d’anar signa-
des,  i s’ha d’indicar el
número del document
d’identitat i un telèfon
de contacte.

ESTHER GÓMEZ

Cuina a través de la xarxa


