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AVUI CUINA... ORIOL IVERN

LA RECOMANACIÓ DE LA FUNDACIÓ ALÍCIA

Tatin de poma amb romaní

Incorpora conserves
a les teves receptes

A

LA RECEPTA

OI

El xef de l’Hisop preparant el Tatin amb les seves filles, la Laila i la Jana

Oriol Ivern (Begues, 1975) com
parteix amb els lectors la recepta
d’un pastís Tatin molt fàcil de
preparar que pot ser útil per cele
brar els aniversaris que aquests
dies es viuen a casa, com ara el de
la seva mare. “Havíem organitzat
activitats molt emotives per al
seu 70 aniversari, i les hem canvi
ades per un pastís petit que el
meu pare va baixar a comprar i
una videoconferència familiar”.
El xef de l’Hisop fa broma pen
sant en el futur: “Algú em deia
que serem uns avis insuportables,
perquè entre les crisis, l’1 d’Octu
bre o el coronavirus tindrem mol
tes batalletes per explicar als
nets”. El cuiner, fora d’aquest
sentit de l’humor tan necessari
aquests dies, que “cal ser més em
pàtic que mai”, confessa que pa
teix per aquelles persones que

conviuen en espais minúsculs o
per les que tenen problemes afe
gits, a les quals caldria donar més
visibilitat de la que els estem do
nant, com és el cas de les cases on
hi ha violència masclista.
Respecte al seu negoci, Ivern
explica que l’ERTO a què, com
tants restaurants, s’ha hagut
d’acollir, arriba quan l’Hisop es
trobava en el seu millor moment,
ja que el 2019 va tenir els ingres
sos més importants i més quanti
tat de reserves. El seu equip, asse
gura, ha respost amb tot el suport
i la solidaritat. També les seves fi
lles, la Laila (12 anys) i la Jana
(10) s’han adaptat a la situació
excepcional d’una manera molt
natural i segueixen una rutina
diària. Ara ell està immers en la
preparació de nous plats, per a la
tornada. / Cristina Jolonch

Per a la crema de mascarpone:
n 250 g de mascarpone
n 15 g de sucre
n 1 llima (pell i suc)
Per al Tatin:
1 kg de pomes golden
1 branca de romaní fresc
30 g de mantega
100 g de sucre
1 paquet de pasta de full
Elaboració:
Desfeu el sucre en una cassola antiadherent.
La temperatura ha de pujar força perquè la
pomaagafiboncolor,peròsensequeescremi
el caramel. No ho moveu gaire ràpid ni amb
estris perquè no s’inverteixi el sucre. És millor
que el desfeu movent a poc a poc la cassola.
Peleulespomesitalleulesatrossosgrans.So
bre el caramel poseu el romaní fresc i els tros
sos de poma.
Acabeuho posant uns trossets de mantega
repartits sobre la poma. Tapeu la cassola i co
euho al forn (per les dues parts) a 180°C du
rantunahora,aproximadament.Quan lapo
ma estigui gairebé cuita posarem la pasta de
full vigilant de tallarla un centímetre més
granqueeldiàmetredelacassola,jaques’en
congirà durant la cocció.
Torneuho a posar al forn 15 minuts més, des
tapat, i deixeuho refredar una miqueta per
capgirar amb comoditat. Acompanyeuho
amb una crema de mascarpone amb llima.
Simplement, barregeu el mascarpone amb la
llima(pellisuc)iafegiuhi15gramsdesucre.c

l mercat hi trobem una àmplia varietat de con
serves, elaborades a partir de vegetals, peixos,
mol∙luscos, llegums i fruites, que es presenten
“al natural” (quan el líquid de cobertura és ai
gua), en oli (millor d’oliva), en escabetx o en salses diver
ses, o amb sucre, sense oblidarnos dels adobats i les sala
ons, com cogombrets, olives i anxoves (alerta amb la sal,
els hipertensos). Us proposem algunes maneres d’incor
porarles a les receptes, sempre dins d’una dieta basada
en els productes frescos, per aconseguir plats saborosos i
ràpids, més enllà dels espaguetis amb tonyina.
Elaboreu patés que puguin acompanyar un aperitiu de
canapès. En proposem tres exemples, però podeu fer la
combinació que us agradi més.
∙ De mol∙luscos: una llauna de musclos en escabetx pi
cant, una llauna de tonyina al natural, dues cullerades de
formatge d’untar. Tritureuho i decoreuho amb uns co
gombrets en rodanxes i llavors de rosella.
∙ De verdures: un pot de carxofes cuites, dos tomàquets
secs en oli, una llauna
petita de pebrot rostit,
deu anacards o amet
lles. Afegiuhi oli d’oli Es poden incorporar
va i pebre negre i tritu a les receptes,
reuho. Acompanyeu
ho amb unes anxoves i però sempre dins
unes fulles de romaní.
d’una dieta basada
∙ De llegums: un pot
de llenties, mig pot de en productes frescos
remolatxa cuita, nous,
una culleradeta de mostassa i comí. Tritureuho i serviu
ho amb unes tàperes per sobre.
Potatges, guisats i arrossos. Per a aquest tipus d’elabo
racions és important preparar prèviament una bona base
de sofregit (all, ceba, tomàquet triturat en llauna i llorer o
una altra herba aromàtica) i afegirhi les conserves quan
està finalitzant la cocció, per evitar una sobrecocció.
Prepareu un guisat en menys de cinc minuts: afegiu a la
base del sofregit un pot de mongetes en conserva, un pot
de bledes i una llauna de cloïsses al natural. Incorporeu
hi un bric de brou de verdures i coeuho uns minuts. Si us
decanteu per preparar un arròs, incorporeuhi el sofregit
i un bric de brou de peix i cuineuho. Al final de la cocció,
afegiuhi una llauna de navalles al natural, una llauna de
pebrots rostits i una altra de pèsols.c

Els ajuntaments ajornen el
cobrament d’impostos municipals
L’IBI i altres rebuts,
com el de l’impost
de circulació, no
s’hauran de pagar fins
que l’estat d’alarma
vigent no s’acabi
DAVID GUERRERO
Barcelona

El rebut de l’impost de béns im
mobles (IBI) i la resta dels tri
buts municipals no arribaran als
comptes bancaris dels veïns que
viuen en poblacions de la pro
MANÉ ESPINOSA
víncia de Barcelona, com a mí
Els
serveis
de
neteja
continuen
treballant
als
carrers
de
Barcelona
nim, fins que s’acabi l’estat
d’alarma. La Diputació de Bar
celona, que s’encarrega de la
La mesura presa per l’ens pre l’estructura tècnica de la Dipu
gestió tributària de la gran majo sidit per Núria Marín, d’acord tació de Barcelona. A part del
ria dels municipis de mida mitja amb els ajuntaments implicats popular IBI, també inclou la ta
na i petita, ha suspès els terminis en la qüestió, beneficia tots els xa de residus comercials i indus
administratius i judicials, tant de veïns de poblacions que tenen la trials, l’impost de vehicles
prescripció com de caducitat.
gestió tributària delegada en (IVTM), l’impost d’activitats

econòmiques i les taxes de ter
rasses, entre altres impostos
marcats pels respectius ajunta
ments.
Grans ciutats de l’àrea metro
politana com Badalona i Sant
Boi de Llobregat, que gestionen
ells mateixos el cobrament dels
impostos municipals, ja han pres
mesures en aquest mateix sentit
per intentar fer tan suportables
com sigui possible els efectes
econòmics de la crisi sanitària
del coronavirus a les butxaques
tant dels particulars com dels
petits i mitjans empresaris que
formen el teixit econòmic local.
La modificació del calendari tri
butari va acompanyada de la
suspensió del cobrament de les
quotes de serveis municipals
com les guarderies, les escoles
de música i els gimnasos o poli
esportius.
Les mesures preses van en el
mateix sentit que les anunciades
per l’Ajuntament de Barcelona

la setmana passada, quan preci
sament una de les primeres acci
ons per fer front a la situació ac
tual va ser la suspensió i l’ajorna
ment del cobrament dels
impostos municipals. A part de
l’IBI, l’impost de circulació i al
tres taxes municipals, en el cas
de Barcelona també s’hi inclou
la taxa de conservació dels nín
xols dels cementiris, que és un
dels primers rebuts de l’any ca
nalitzat a través de l’empresa
municipal Cementiris de Barce
lona. El seu procediment es va
iniciar el febrer, quan el corona

La Diputació de
Barcelona modifica
el calendari tributari
de les poblacions
que gestiona
virus encara era una amenaça
llunyana, i els rebuts han anat
arribant als familiars de perso
nes enterrades als cementiris
barcelonins al llarg del mes de
març. En aquest cas, fonts muni
cipals expliquen que es permet
la devolució del tribut sense cap
cost fins que s’acabi la situació
d’emergència sanitària actual.c

