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El Departament d’Acció
Climàtica ha començat
aquest dilluns la campa-
nya anual de vigilància de
l’ozó troposfèric que es fa
durant tot l’estiu perquè
es donen les condicions de
calor que propicien la for-
mació d’aquest gas que pot
afectar la salut per una ex-
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Inicien la campanya de
vigilància de l’ozó troposfèric

posició excessiva. Fins al
15 de setembre s’informa-
rà de les prediccions de su-
peració dels llindars d’in-
formació –180 micro-
grams per metre cúbic
(μg/m³) en una hora– i
d’alerta –240 μg/m³ en
una hora–. L’ozó es forma
per la barreja d’òxids de ni-
trogen, compostos orgà-
nics volàtils i una radiació
solar intensa amb calor.

La companyia Vueling, del
grup aeronàutic IAG, tin-
drà aquest estiu 95 rutes
des de l’aeroport de Barce-
lona de les quals 72 seran a
destins fora de l’Estat.
L’aerolínia recupera qua-
tre vols setmanals a Tolo-
sa de Llenguadoc però
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Vueling tindrà 72 rutes
internacionals des de Barcelona

també repetirà els destins
internacionals d’Amster-
dam, Londres Gatwick,
Roma i reforçarà les fre-
qüències setmanals a des-
tins com Ciutat de Mallor-
ca, Eivissa, Menorca o Se-
villa. Des dels aeroports de
les Illes sortiran 18 vols in-
ternacionals amb reforços
cap a Roma i París-Orly,
per exemple. ■

GASTRONOMIA

Mireia Rourera
BARCELONA

La gastronomia pren Barcelona
amb quatre cites de rutes i tastos

Fins diumenge Barcelona
celebra una nova edició de
la Ruta dels Bunyols de
Bacallà, en què participen
una vintena de bars i res-
taurants, i més d’una de-
sena de bacallaneries de la
ciutat, algunes situades
als mercats municipals.
L’objectiu de la ruta, se-
gons han explicat els orga-
nitzadors, el Gremi de Ba-
callaners de Catalunya i
Bacallà d’Islàndia, és “en-
altir una elaboració culi-
nària tan pròpia com són
els bunyols de bacallà”.

Aquest cap de setmana
també coincideix la pri-
mera edició del De tapes x
Sants i les Corts, una nova
ruta gastronòmica on
bars i restaurants
d’aquests dos barris escu-
llen les seves tapes més
emblemàtiques, que,
acompanyades per una
cervesa, es vendran a 3,50
euros.

Però és que avui coinci-
deixen a la capital catala-
na dues cites més relacio-
nades amb la gastrono-
mia. Als jardins del Teatre
Nacional de Catalunya se
celebra el Mediterranean
Gluten Free Forum, una
fira de productes aptes
per a celíacs que servirà
també per reivindicar aju-

des a un col·lectiu que se
sent “abandonat”. D’ altra
banda, 22 hotels de la ciu-
tat, entre els quals l’hotel
W, l’Arts, el Catalonia Ca-
tedral, l’Almanac, el Casa
Sagnier o el Melià Sarrià
participen a l’Hotel Tapa
Tour. En aquest cas, la ci-
ta gastronòmica durarà
fins al proper diumenge

28, dia de les eleccions,
i els hotels participants
ofereixen un plat gastro-
nòmic maridat amb vins,
caves i còctels.

Per a celíacs
Amb el Mediterranean
Gluten Free Forum els ce-
líacs volen donar resposta
a les principals reivindica-
cions que fa anys que re-
clamen, entre les quals,
ajudes perquè les perso-
nes que tenen celiaquia
puguin accedir a l’únic
tractament que han de se-
guir tota la vida i que con-
sisteix a portar una dieta
sense gluten, més opcions
segures sense gluten en
l’àmbit de l’alimentació i
la restauració, i continuar
avançant en el diagnòstic
precoç d’una malaltia “al-
tament infradiagnostica-
da”.

Desenes de productes
sense gluten es podran
trobar i comprar a les mol-
tes paradetes muntades
als jardins del TNC. ■

La Pesca Salada Rosa Marina de Santa Caterina ha
participat en la Ruta dels Bunyols de Bacallà ■ M.R.


