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CONTRA
CORRENT
El jove Rubén Pérez, de Figueres, va
quedar guanyador del concurs de
Millor Barista de l’Any que organitza
Cafès Cornellà. Curiosament, en Rubén
encara no treballa a cap cafeteria, és
alumne de l’Escola d’Hostaleria
P

Si plogués cafè al camp, com demanava Juan Luis Guerra, els enciams
creixerien més alegres i contents?
R Potser seria una cosa una mica xunga,
hauríem de veure com resulta.
P Deu ser partidari del cafè per a tots,
suposo.
R Sí, absolutament. El cafè és una beguda
que l’ha de disfrutar tothom. I també
s’hauria de valorar molt més els professionals que el treballen cada dia, em refereixo als baristes. En la meva opinió no
estan suficientment reconeguts.
P Quin és l’acompanyament més estrany que li han demanat que posi en
un cafè?
R Ahir em van demanar que hi posés marihuana.
P S’està quedant amb mi?
R De debò. Marihuana i Red Bull.
P I ho va poder servir, tenint en compte
que el primer ingredient no se sol tenir
a mà?
R No, és clar. Ho vaig deixar com a projecte de futur (riu). L’anomenaré «Cafè
atac de cor».
P Aquestes modes de posar llet de soja
o llet d’arròs al cafè és pecat o ho deixem únicament en delicte?
R Doncs miri, jo ho veig bé, és una manera que tothom pugui disfrutar del capuccino. Per exemple, la gent que és intolerant a la lactosa.
P Un cafè descafeïnat ve a ser com una
declaració simbòlica d’independència?
R Jo considero el descafeïnat igualment
cafè, encara que porti menys quantitat de
cafeïna.
P Molta gent es prepara el cafè a casa,
amb càpsules. George Clooney és l’enemic dels baristes professionals?
R En George Clooney no, al cap i a la fi es
limita a fer publicitat. A qui considero els
meus enemics són els de Nescafé, no sé
si ho puc dir.

Albert
Soler

Rubén Pérez
 MILLOR BARISTA DE L’ANY

«Ahir
em van
demanar
un cafè amb
marihuana»
P No només ho pot dir, sinó que li demano que s’explani.
R Vaig anar al Fòrum Gastronòmic l’any
passat, jo era estudiant d’hostaleria. Vaig
demanar a l’estand de Nescafé que em
deixessin tastar el seu cafè i s’hi van negar,
em van dir que era només per a baristes i
per a futurs empresaris. Des de llavors els
tinc fitxats.
P Creu que es pot llegir el futur en les
restes del cafè?
R Això no ho sé, però el marro del cafè té
un altre ús: desembossar canonades.
Sempre se li troba un ús, al cafè.
P La barra del bar és com un confessionari?
R Sí, però això m’agrada. Quan ni tan sols
m’agradava el cafè, em vaig decidir per
l’hostaleria perquè m’agradava escoltar
la gent.
P Ha guanyat el concurs de barista sense dedicar-s’hi professionalment?
R Exacte, jo no treballo, de moment només soc alumne de l’escola d’Hostaleria
de Figueres. O sigui que al campionat jo
era el novell. De fet, entre els premis que
em van donar hi ha molts estris que són
per a cafeteres professionals. I jo pensava:
jo per a què vull tot això, si a casa tinc una
cafetera d’aquestes italianes que té tothom a la cuina?
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ELECNOR busquem un Assessor Tècnic Comercial per a la Delegació de
Manteniment de Girona.
LES SEVES FUNCIONS SERAN:
– Gestionar clients potencials amb la finalitat d’incrementar la cartera de negoci de la
Delegació de Manteniment (zona Girona)
– Gestionar clients existents, conjuntament amb el centre de producció, amb la finalitat
de fidelitzar i incrementar la rendibilitat i el volum de negoci de la zona de Girona
PERFIL:
– Enginyer tècnic amb màster o superior industrial (especialitat elèctrica o mecànica)
– Coneixements de mecànica, electricitat, hidràulica, climatització i PCI
– Coneixements d’instal·lacions tècniques en edificis i indústries
– Coneixements del sector de manteniment tècnic i altres serveis afins
Si hi estàs interessat envia’ns el CV a rrhhnordeste@elecnor.es indicant en l’assumpte
Assessor Comercial Girona

|

20 Comarques Gironines

| GIRONÈS

EL PUNT AVUI
DIMECRES, 31 D’OCTUBRE DEL 2018

El crèdit de Banc Sabadell
a les empreses gironines
creix un 4% en un any

EMPRESES

a Durant els primers nou mesos de l’any, augmenta la nova producció en
crèdit a les empreses fins als 1.227 milions a L’entitat capta 6.400 nòmines
U.C.
GIRONA

Especejament d’una
tonyina, a Riudellots
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Presentació dels resultats de Banc Sabadell, ara fa uns dies a Barcelona ■ BANC SABADELL

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.227,5

3%

milions d’euros ha destinat
l’entitat al finançament d’empreses gironines fins al setembre.

d’increment s’ha destinat a
operacions per finançar la
compra d’una llar. Amb un total de 113,4 milions.

El volum de negoci de
Banc Sabadell a la demarcació de Girona puja als
5.496 milions d’euros, un
2% més respecte del trimestre anterior. L’entitat
ha captat 6.400 nòmines
durant els nou mesos a la
demarcació.
També la contractació

de productes d’inversió i
protecció ha experimentat alces respecte de fa un
any, segons l’entitat. Els
recursos de clients destinats a fons d’inversió
s’han elevat fins a 516 milions d’euros, un 4,6% més
que en el mateix període
du’n any enrere. ■

Creixement a
borsa després
dels resultats
—————————————————————————————————

Després de la presentació de
resultats del tercer trimestre,
la cotització de Banc Sabadell a borsa ha experimentat
un creixement progressiu. El
mercat ha valorat el bon
comportament del negoci de
l’entitat, les mesures adoptades per solucionar l’impacte
que ha ocasionat la integració tecnològica de TSB, així
com les perspectives de futur
pel que fa al creixement del
benefici i la rendibilitat, segons ha explicat l’entitat.

Més d’un centenar de restauradors i comercials van assistir dilluns a la tarda a la demostració d’especejament
d’una tonyina roja de la Mediterrània de 150 quilos a les
instal·lacions de l’empresa
Regisa, a Riudellots de la Sel-

va. La jornada, amb la col·laboració de l’empresa Balfegó,
va servir per mostrar als assistents com aprofitar cada
part de la tonyina en la cuina
del dia a dia i receptes tradicionals tant occidentals com
orientals. ■ Q. PUIG

Rubén Pérez guanya
el Concurs del Barista
U.C.
FORNELLS DE LA SELVA

Rubén Pérez va resultar
ahir guanyador de la 15a
edició del Concurs del Barista, que organitza Cafès
Cornellà i que es va celebrar a La Sitja de Fornells.
Pérez, de l’institut Olivar
Gran de Figueres, va guanyar després de competir
contra Ana Medel, Helena
Gironès, Pau Blanca i Ab-

delilah Ahdidan, els altres
4 baristes professionals
que van concursar. Tant
Pérez com Ana Medel, segona classificada, participaran al XIII Campionat
del Barista de Catalunya,
que se celebrarà avui al
Centre Cultural La Sitja de
Fornells de la Selva. Organitzat pel Fòrum Cultural
del Cafè, en el campionat
s’entregaran fins a sis
guardons diferents. ■

180639-1196527L

Banc Sabadell ha elevat
fins als 1.227 milions el finançament a empreses gironines fins al setembre.
Durant aquest mateix període, l’entitat ha captat
13.044 clients a la demarcació de Girona i l’activitat
asseguradora del banc al
territori gironí ha crescut
un 34%, així com també
ha pujat un 3% la inversió
per a la compra d’una llar.
Segons un comunicat
de l’entitat financera, l’activitat de negoci del banc a
les comarques gironines
manté el dinamisme dels
dos darrers trimestres de
l’any, tant en finançament
com en recursos de
clients. Així, Banc Sabadell ha incrementat la nova producció en crèdit fins
als 1.227,5 milions d’euros, que suposa un 4% més
que l’any passat. L’entitat
també ha incrementat la
inversió hipotecària.
Entre els mesos de gener i juny, s’han tancat
operacions per finançar la
compra d’una llar a les comarques gironines per un
import de 113,4 milions
d’euros, un 3% més que en
el mateix període de l’exercici anterior. D’altra
banda, els ingressos per la
contractació de pòlisses
d’assegurança ha crescut
un 34%.

