
UniTs I CAP ENDAVANT.

EL QUE ENS FA GRANS NO SÓN NOMÉS ELS NOSTRES 

50 MILIONS DE CLIENTS,
SINÓ LA GRAN IMPORTÀNCIA QUE TÉ PER A NOSALTRES

PARLAR AMB ELLS CADA DIA.

Dilluns, 10 de setembre de 2012
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D’esquerra a dreta, Pau Santamaria, Regina Santamaria, Àngels Serra i Xavier Pellicer, a la porta de la fonda Elements 4_12, a Sant Celoni

Un menú de 

cuina ecològica 

per a totes les 

butxaques 
EL 9 NOU

El nou restaurant de Can 
Fabes, la fonda Elements 
4_12, estarà oberta de 
dimecres a dissabte i ja 
han fet públic el seu pri-
mer menú, que tindrà 
un cost entre els 42 i els 
48 euros. Als entrants 
es podrà escollir entre 
tomàquets biodinàmics i 
ecològics, macarrons freds 
i terrina de conill i pollas-
tre. Dels plats principals 
destaca faux-filet, peix de 
llotja, o curri de guatlles 
amb mongetes de ganxet. 
Aquest menú variat estarà 
lligat a la biodinàmica i 
als productes ecològics. 
La idea és crear una carta 
“amb productes de la terra 
molt frescos, que gairebé 
hagin estat recol·lectats 
el mateix dia”, explica la 
filla del desaparegut xef 
Santi Santamaria, Regina 
Santamaria, També volem 
variar la carta segons les 
estacions i els moviments 
naturals dels productes, 
sempre oferint una alter-
nativa a la carta per a les 
necessitats actuals, com 
per exemple celíacs i vege-
tarians.

La fonda compartirà 
cuina i xef amb Can Fabes 
i té com a objectiu prin-
cipal recuperar “la part 
més romàntica de la cuina 
de les àvies. Cuinarem 
plats que estan en desús, 
que ara costa de trobar a 
altres restaurants i fon-
des”, explica el xef Xavier 
Pellicer. Encara que serà 
una experiència gastronò-
mica amb el segell de Can 
Fabes, segons paraules del 
cuiner també faran “salses 
i capipotes amb l’objectiu 
de passar-nos-ho bé i que 
la gent també tingui una 
bona experiència gastronò-
mica i vulgui repetir”.

Sant Celoni

EL 9 NOU

Can Fabes, de Sant Celoni, 
obrirà el proper dimecres 
l’espai Elements 4_12, una 
nova fonda que oferirà cuina 
tradicional catalana amb un 
menú canviat que variarà 
en funció dels productes de 
temporada. El nou establi-
ment neix amb un objectiu 
de proximitat, oferint un bon 
producte de cuina de mercat, 
una interacció més directa 
entre la cuina, que regeix 
Xavier Pellicer, i el client, en 
un ambient més relaxat que 
Can Fabes. “L’experiència 
gastronòmica de Can Fabes 

es pot dilatar unes dues 
hores i mitja. Amb Elements 
4_12 volem escurçar aquest 
temps oferint un producte 
de qualitat amb el segell de 
Can Fabes”, explica el cuiner 
Xavier Pellicer.

A més, la nova tasca es vol 
focalitzar en dinars d’empre-
sa d’executius que estiguin 
de pas per la comarca, ja que 
l’emplaçament és immillo-
rable i el restaurant compta 
amb dues sales separades, al 
pis de dalt per fer de manera 
relaxada una copa o un cafè, i 
una altra per fer networking 
o presentacions empresari-
als. Amb aquesta nova pro-
posta, que oscil·larà en preus 

entre els 42 i els 48 euros, 
Can Fabes vol apropar-se a 
un públic més jove, ja que a 
vegades “els fa una mica de 
respecte aquest tipus d’es-
pais gastronòmics”, explica 
Pellicer.

Elements 4_12 està inspirat 
en els quatre elements –aire, 
aigua, terra i foc–, tindrà 18 
places i es pretén fer dues    
rondes de menjar. “És una 
clàssica fonda de menjar 
tradicional català, on la gent 
s’asseurà en funció de l’espai 
que hi hagi lliure i pretenem 
recuperar alguns plats que 
estan en desús en altres res-
taurants i fondes i que nosal-
tres pretenem tornar a posar 

de moda, afegeix Pellicer.
Can Fabes rebateja 

d’aquesta manera l’espai 
Coch perquè segons explica 
Pellicer “era un espai dins de 
Can Fabes que estava infrau-
tilitzat i en aquests temps de 
crisi creiem que tot el que es 
pugui oferir és poc perquè el 
client i els restauradors han 
d’estar molt a prop els uns  
dels altres. “Amb l’Elements 
4_12 volem estar més a prop 
de la gent que té dificultats”, 
clou el cuiner. Segons explica 
el cuiner de Can Fabes amb 
aquesta nova proposta haurà 
de fer un exercici mental per 
crear una carta consistent a 
tots dos establiments.

Elements 4_12 de Sant Celoni recuperarà plats de sempre de les fondes catalanes

Can Fabes obre una fonda de 
cuina tradicional i més barata


