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                  presentació 
 

L’Acadèmia de Gastronomia de 

Tarragona neix a l'any 2004 com a 

Associació Cultural i Gastronòmica, 

sense ànim de lucre i amb la intenció de 

potenciar la excel·lent gastronomia de les 

comarques de Tarragona. 

 

La finalitat de l'associació és: La recerca, 

el coneixement, la promoció i la difusió de 

la cultura gastronòmica i dels nostres 

productes, a cuina i la restauració a tot el 

territori de la província de Tarragona. 

 

Com la resta d'Acadèmies de 

Gastronomia de tot l'estat i sota la tutela i 

coordinació de la Real Acadèmia 

Nacional de Gastronomia i de la 

Acadèmia Catalana de Gastronomia i 

Nutrició, pretenem, donar un nou impuls a 

les activitats de l'Acadèmia de 

Gastronomia, per ajudar a consolidar la ja 

importantíssima activitat gastronòmica i 

cultural de la província. 

Des de l'Académia de Gastronomia de Tarragona hem dut a terme un 

projecte de suport i recolzament als estudiants de l'Escola d'Hoteleria i 

Turisme de Cambrils amb la col.laboració de tot l'equip docent de 

l'Escola: La creació de DUES BEQUES de perfeccionament i estada en 

empreses de reconegut prestigi per a donar suport i estimular als 

alumnes de l'escola.  

                

      beques de perfeccionament i estada 



 
 

activitats  

L'Acadèmia organitza reunions periòdiques on es tracten els 

assumptes propis de l'Acadèmia. Tenen generalment caràcter 

mensual i es celebren en restaurants de la província. Les trobades 

realitzades es publiquen posteriorment en mitjans de comunicació 

provincials: diaris, revistes, webs i social media.  

 

A part de l'organització periòdica de dinars gastronòmics, es 

realitzen sortides gastronòmiques/culturals per tot el país i  

s'assisteix a les trobades de la resta d'Acadèmies de Gastronomia, 

tant nacionals com internacionals. 

 

Amb aquestes activitats i el contacte amb altres institucions es vol 

contribuir a la promoció i difusió de la gastronomia del nostre 

territori. 
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Centre d’Interpretació de la Gastronomia 
 

Que és el CIG?  
  
Es vol crear un espai  cultural dedicat a la promoció i difusió 
del patrimoni gastronòmic de la província de Tarragona. Que 
serveixi de punt d’informació sobre la cultura gastronòmica de 
les nostres comarques i que tingui l'objectiu de donar a 
conèixer, la historia, les costums, la riquesa i la diversitat 
culinària de la nostra regió.  
 
Unir en un únic espai els productes representatius, les 
denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques 
protegides, per facilitar al visitant  el coneixement del 
patrimoni gastronòmic de Tarragona. Alhora promocionar la 
oferta gastronòmica de les nostres comarques mitjançant la 
difusió de les jornades, festes y activitats que organitzen els 
diferents col·lectius i ajuntaments. 
 

Què trobem? 
  

 Punt d'informació de l'oferta gastronòmica de la 

província 

 Espai de mostra i venda de productes del territori. 

 Espai de mostra i degustació de productes.  
 Exposició permanent sobre  el patrimoni gastronòmic 



 

 

 

 

 

Publicacions:  

recolzament a les publicacions 
gastronòmiques i incentiu i 
difusió de les feines relacionades 
amb la gastronomia. 

 

Relacions Institucionals: 
l'Acadèmia manté relacions i 
convenis amb diferent 
organismes i entitats. 
 
Club d’amics de l’Acadèmia:  
si t'interessa la gastronomia de 
Tarragona i vols estar informat de 
les nostres activitats, fes-te amic 
de l'Acadèmia i podràs venir a 
convocatòries organitzades per 
nosaltres on es realitzen tast de 
vins, degustacions, etc. I podràs 
conèixer gent que comparteix la 
mateixa passió,  
 
 
Sortides gastronòmiques: 

viatges gastronomics, tastos a 

cellers,  participación a fires i 

jornades gastronòmiques 

 
 
 
 
 
 

Cerimonia d’Entrega de Premis de l’Acadèmia de 
Gastronomia de Tarragona 

 
Els premis reconeixen, a més del treball dels restauradors i cellers, els 
productes i iniciatives que contribueixen al desenvolupament i difusió del 
patrimoni gastronòmic de la provincia de Tarragona 

 



La Acadèmia de Gastronomia de 
Tarragona, assessorada per un comitè 
d'experts, atorga anualment una distinció 
com reconeixement a la feina 
desenvolupada pels restaurants, 
bodeguers i professionals del món de la 
gastronomia dels quals els seus mèrits han 
estat sobradament contrastats. 
 
En un acte, acollit pels acadèmics, els 
guardonats reben com distinció una obra 
creada per l'artista joier tarragoní, Joan 
Blázquez. 
 
 
 

 Premi Especial Anton Pont i Amenós a 
la Millor Iniciativa Gastronòmica.  

 
 Millor Celler 
 
 Millor Restaurant  
 
 Millor Producte de la mar 
 
 Millor Producte de la terra  
 
 Reconeixement a la trajectòria 

professional 
 
 
 
 

premis 

resum d’activitats 2013  
 

17 d’abril    Visita al Restaurant Sol Ric, Tarragona 

15 d’abril    Showroom Vinum Selecció, Cambrils 

09 d’ abril   Visita a l'Escola d'Hostelería, Cambrils 

20 d’abril    Ganxet Pinxo, Reus 

25 d’abril    Maridatge Balfegó y Torelló, Salou 

11 de maig Tarragona de Tapas 2013, Tarragona 

03 de maig  Visita a la planta Reyes y Varón  

05 de maig  Jornadas de la Ostra, l’Ampolla 

12 de maig   Premis Nacionals Anuals de Gastronomia 2012, Barcelona 

14 de maig  Dinar amb l’Academia Catalana de Gastronomia, Cambrils 

16 de maig   Presentación oficial y Ceremonia de Investidura, Cambrils 

01 de juny     XV Fira DO Tarragona, Tarragona 

08 de juny     5ª Fira Reus Viu el Vi, Reus 

17 de juny   Visita a Grup Balfegó, l’Ametlla de Mar 

13 de juny  Restaurant FlashBar, Salou  

11 de juny   Restaurant La Morera de Pablo y Ester,  Salou  

19 de setembre    Restaurant La Catedral, Tarragona 

17 d’octubre   Restaurant  Guetaria, Cambrils 

21 d’ octubre   Degustació Reyes y Varón en l'Onada, Tarragona 

13 de novembre  Restaurant Torre del Delme, Vila-seca 

16 de novembre  Sopar de Nadal Reyes y Varón, Vilanova y la Geltrú 

11 de desembre   Dinar de Nadal Restaurant Albatros, Salou 



 

      junta directiva 
 

 

 President d’Honor:  Antón Pont Amenós  
  
 President: Ángel F. Pérez Benito 
 
      Vice-presidenta 1ª: Ana Vilallonga Renom 
 
      Vice-president 2°:  Joan Creus Vila 
 
      Vice-president 3°: Francesc Torrente Costa 
 
 Secretari :   Carlos Sánchez Martín 
 
 Tresorer: Juan Creus Villa 
  
 Vocals: Carlos de Ortueta Spiegelberg 

               

Goretti Guasch Feliu 

 
        Gerent :   Gisela Pérez Velasco  



resum d’activitats 2014 
 

 14 de gener   Restaurant  L’Onada, Tarragona 

 12 de febrer   Restaurant  La Goleta, Salou 

 26 de febrer   Jornades de la galera i la cuina marinera, Cambrils 

 13 de març    Restaurant Portus, Cambrils 

 09 d’abril   Restaurant Tem, Cambrils 

 03 de maig   Fira del vi de Falset 

 05 de maig   Premis Nacionals Anuals de Gastronomia 2013, Barcelona 

 14 de maig    Restaurant Club Nàutic, Salou 

 15 de maig    Cena solidaria contra el Cancer, La Pineda 

 17 de maig   Jornades de l’ostra de l’Ampolla 

 24 de maig   Sortida enoturistica a Caves Castellroig, Subirats 

 01 de juny    XV Fira DO Tarragona, Tarragona 

 12 de juny     VIII Premis Gaudí Gresol 2014, Reus 

 18 de juny    I Entrega de Premis Academia de Gastronomia de Tarragona 

 01 de juliol    Sopar sota els Focs, Tarragona 

 17 de juliol    Restaurant Sol Ric, Tarragona 

 01 de juny   XV Fira DO Tarragona, Tarragona 

 17 de setembre  Restaurant La Caleta,  Tarragona 

 24 de setembre  Tast  arròs Gastraval i cava d’Abbatis, Tarragona 

 15 de octubre Restaurant Joan Urgelles 

   2 de novembre Festa de l’Oli Nou de Cambrils 

   5 de novembre Visita Escola de Turisme de Cambrils 

 12 de noviembre Restaurante Barquet, Tarragona 

 10 de diciembre Comida de Navidad Restaurante Can Bosch, Cambrils 

 



 

resum d’activitats 2017 
 

 

 21 de gener   Restaurant  Sanromà, Castellvell 

18 de febrer   Restaurant Vora, Cambrils 

18 de març  Restaurant Mas Folch, Constantí 

20 d’abril Restaurant Sol de Mar, La Pineda 

20 d’abril Experiencia Trufa en Vilanova de Prades 

18 de maig IV Lliurament de Premis Academia Gastronomia Tarragona 

15 de juny Restaurant Macarrilla, Cambrils 

12 de juliol Restaurant  L’Anap Bistro, Tarragona 

20 de setembre Restaurant LaSerra, L’Ampolla 

13 d’octubre Restaurant Lo Mam, Calafell 

 26 de novembre Restaurant  O Mar,  Salou 

14 de desembre Dinar de Nadal a Can Bosch, Cambrils 



resum d’activitats 2015 
 

 01 de gener   Jornada Gastronomica del Calçot de Valls 

 21 de gener  Restaurant  Antic Celler de l’Arboçet 

 28 de gener  Cangrejada de l’Acadèmia 

 19 de febrer  Restaurant Manolo, Tarragona 

 15 d’abril    Restaurant Rincón de Iruña, Cambrils 

 04 de maig  XIII Lliurament Premis Academia Catalana Gastronomia 

 10 de maig Diada de l’Ostra de l’Ampolla 

13 de maig Restaurant Casa Montero Club Nautic L’Ampolla 

24 de maig  Degustació gamba vermella de Tarragona 

04 de juny  II Lliurament Premis Acadèmia Gastronomia Tarragona 

18 de juny  Restaurnt Vell Papiol, Calafell 

15 de juliol Restaurant Les Coques, Tarragona 

16 de setembre  Restaurant El  Arcs, Tarragona 

21d’octubre  Restaurant AQ, Tarragona 

14 de noviembre Ca l’Eulalia, Tarragona 

16 de desembre Dinar de Nadal a Rincón de Diego, Cambrils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



resum d’activitats 2016 
 

  21 de gener   Restaurant  Celler de l’Arboçet, Riudoms 

 18 de febrer   Restaurant Cocvla, Tarragona 

18 de març Restaurnat Miramar, Cambrils 

18 de març  Demostració i degustació gelateria Sirvent 

13 de març Sortida en Golondrina i dinar d’abordo 

20 de març Visita Oliveres Mil•lenaries, Ulldecona 

20 de març  Restaurant Les Moles, Ulldecona 

20 d’abril  Restaurant Lo Bon Profit, Reus 

19 de maig III Lliurament de Premis Academia Gastronomia Tarragona 

25 de Maig Restaurant Casa David, L’Ampolla 

15 de juny  Restaurant del Mar, Cambrils 

20 de juliol Restaurant  Celler de l’Aspic, Falset 

15 de setembre  Capsa Gaudi, Reus 

13 d’octubre Restaurant l’Espurna, Cambrils 

16 de novembre Restaurant Castillo de Javier, Salou 

26 de novembre Visita Celler Clos de l’Obac 

21 de desembre Dinar de Nadal a Villa Retiro, Xerta 

 

 

 

 

 

 


