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Tast de cuina en miniatura
El restaurant sallentí Ospi s’omple en la seva obertura
MARTA PICH

Regió7

왘 Lluís Pueyo i M. Carme Miranda
Floristes del mercat de Solsona

«Cuidar les flors és com una
teràpia contra les cabòries»
J. R.

R J. R.
R Solsona

L’espai del restaurant Ospi dedicat a cafeteria i cuina en miniatura, ple durant l’acte inaugural
R ROGER HERNÁNDEZ
R Sallent

|

meres síl·labes dels seus nom i
primer cognom) és distribuït en
dos espais, dedicats a restaurant i
El nou restaurant Ospi (Sacafeteria. En el segon se serveix
llent), dirigit pel guardonat cuila cuina en miniatura i menús del
ner santpedorenc Òscar Piedra,
dia.
va celebrar dijous a la nit la seva
La inauguració va reunir destainauguració amb un èxit d’assiscades figures del món gastronòtència que va arribar fins al carmic, com els cuiners
rer. L’acte va servir
Carles Tejedor (esper presentar algunes MARTA PICH
trella Michelin), Namostres de la principal
cho Blanco i Òscar
novetat gastronòmica
Molina, i el xef Aitor
de l’establiment: la
Olabegoya. Dos dels
«cuina en miniatura».
convidats previstos,
Es tracta d’una aproels cuiners i estrelles
ximació modernitzaMichelin Ramon Freida a les tapes tradicioxa i Mey Hofmann, no
nals, que Òscar Piedra
hi van poder assistir.
ha practicat amb èxit
Una de les persones
als campionats d’Esque hi van ser presents
panya de tapes i pinva ser l’alcalde de Sachos. En la inaugurallent, Jordi Moltó, que
ció es van servir, entre
va dir que «un restaud’altres, les següents:
rant com aquest dóna
piruleta de cap-i-pota
prestigi al poble».
amb mongeta del gan- El cuiner Òscar Piedra, en plena activitat a l’establiment
xet, pastís de salmó amb vichyssoise i pastís de tonyina amb guacamole.
Piedra es va mostrar «contentíssim» pel ressò de l’acte inaugural,
per al qual es van preparar unes
300 racions. El restaurant Ospi
(nom format a partir de les pri-
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Em dic Arnau Espinalt Tort. Vaig
néixer l’1 de setembre a les
14.37 hores i pesava 3 quilos i
370 grams. Els meus pares es
diuen Judit i Sendo, i en sóc el
primer fill.

Maria Carme Miranda i Lluís Pueyo
són d’Ardèvol de
Pinós i cada divendres porten la seva
parada de flors i
plantes al mercat
setmanal de Solsona.Els dissabtes paren a Calaf,i els diumenges a Cardona.
Asseguren que tenir flors a casa
«alegra la vida».
–La gent, encara
que visqui a la ciutat, enyora les plantes?
–Oi tant! Molta
gent que són fills de
pagès i que viuen en Pueyo i Miranda viuen a Ardèvol
un pis les agafen per
posar-les al balcó, per poder te- deixa podrir a dins. Com si se’l
nir una mica de verdor, perquè mengés. És molt curiosa i, a
les enyoren. Les flors i les plan- més, fa un servei!.També en tetes donen vida i color. Van bé nim d’aquàtiques, que fan molt
per a les persones depressives, i bonic. I al gener, quan és el
cuidar-les ajuda a fer marxar temps de plantar-los, portem
les cabòries del cap. Són com arbres fruiters.
–Els clients us demanen conuna teràpia.
–Es segueix venent les flors sell?
–Normalment
pregunten
tradicionals, o cada vegada
se’n demanen més d’exòti- com s’han de regar, si s’han de
podar, i sobretot, en una zona
ques?
–Es venen molt les de tota la de muntanya com la nostra, esvida. Roses, hortènsies, petúni- tan molt preocupats per saber
es, pensaments, i coses així. Pe- si aguantaran el fred. Hem
rò també tenen sortida les aro- d’estar una mica informats, pemàtiques, que van bé per cui- rò es va agafant experiència a
nar, com l’alfàbrega, el romaní, mesura que es va treballant.
–Donen molta feina,les planla farigola, l’espígol, la sajolida
o la menta. I sempre hi ha qui tes?
–Depèn del tipus i de l’estona
vol alguna cosa més exòtica.
que s’hi vol dedicar, però bàsi–Com quina?
–Tenim una planta carnívora, cament, només cal regar-les,
la Nepenthes. Quan s’hi posa adobar-les, i treure’n les fulles
un mosquit, tanca la fulla i el seques.
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Em dic Júlia Pintor Trias. Vaig
néixer el 2 de setembre a les
9.20 hores i pesava 3 quilos i 580
grams. Els meus pares es diuen
Gemma i Juanma, i en sóc la
primera filla.

Em dic Oriol Marigot Muñoz.
Vaig néixer el 3 de setembre a
les 6.27 hores i pesava 3 quilos i
410 grams. Els meus pares es diuen Esther i Joan Lluís, i tinc un
germà que es diu Jordi.

