
Dijous, 2 de juny de 2011

Calaix 40 NOU9El

Les Jornades Gastronòmiques de les Cireres arriben a la vuitena edició

Caldes dóna protagonisme  
a les cireres durant un mes
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Els restaurants oferiran diferents degustacions inspirades en les cireres

Caldes de Montbui

El 9 NOU

Caldes ja té a punt la vui-
tena edició de les Jornades 
Gastronòmiques de les Cire-
res, que, del 3 de juny i al 
3 de juliol, oferiran sopars 
concerts als restaurants 
participants i degustacions 
inspirades en la fruita de 
temporada.

La cirera primerenca és 
un producte típic de l’horta 
calderina. La vila va ser una 
gran productora de cireres, 
activitat que va anar min-
vant amb el pas del temps 
a causa de la imposició de 
les grans cadenes produc-
tores de fruita. Malgrat 
això, aquestes jornades 
esdevenen una reivindicació 
i una aposta anual perquè 
els horticultors calderins 
mantinguin aquest fruit de 
les hortes. La seva qualitat 
diuen que ve donada per la 
terra de sauló i pel microcli-
ma calderí.

Aquest any participen en 
les jornades el balneari Bro-
quetas, el Termes Victòria, 
El Bosc Gran, El Pa Torrat, 
El Remei, La Bóta de Cal-
des, Na Madrona, Robert de 
Nola, Rosset i Violeta, a més 
del forn de Cal Pi, L’Espiga 
d’Or, La Lluna i pastisseria 
Sant Antoni, i la vinoteca 
La Vallesana, que s’ha afe-
git al projecte amb el licor 

de cirera. Tots reinventen 
cada any l’art de cuinar amb 
cireres i afegeixen propostes 
originals a les seves cartes i 
als seus mostradors. Durant 
aquest mes es podran degus-
tar plats com pizza de cire-
res,  coca de formatge d’ove-
lla amb cireres glacejades 
amb vinagre, gaspatxo de 
cireres, vedella asteca amb 
coulis de cireres, pastís selva 
negra de cireres o crema de 
cireres amb toc de menta, 

entre molts altres.
A més de degustar aquests 

plats, del 3 de juny a l’1 de 
juliol, els diferents restau-
rants del municipi oferei-
xen sopars concert ame-
nitzats amb professionals 
de l’Escola Municipal de 
Música Joan Valls. Aquest 
divendres a les 10 del ves-
pre, per exemple, actuarà el 
guitarrista Rafel Sala al res-
taurant Rosset, i dissabte al 
vespre hi haurà un concert 

de cant i piano al balneari 
Broquetas.

Aquest any també conti-
nua la campanya Les cire-
res de Caldes encomanen 
el català, promoguda per 
l’Oficina de Català Local 
del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística. En 
aquesta ocasió s’ha inclòs al 
tríptic el poema “Les cireres 
ingènues”, extret del llibre 
Els fruits saborosos, de Josep 
Carner. 

Martorelles celebra 
la quarta edició del 
KDS Festival

Martorelles

El 9 NOU

La quarta edició del KDS 
Festival, que organitza el 
col·lectiu molletà KDS Crew 
amb motiu del seu aniver-
sari, es va celebrar dissabte 
amb l’actuació dels 15 autors 
del disc Carrie, coneguts amb 
el nom de Crew Cuervos, a 
les carpes de Can Carrancà a 
Martorelles. Unes 400 perso-
nes van assistir a l’esdeveni-
ment de hip-hop per gaudir 
de les diverses branques 
d’aquesta cultura, com són 
el bboying (breakdance), els 
grafits, el rap, les “batalles 
d’MC” o el ball newstyle.

L’esdeveniment, sense 
ànim de lucre, va començar 
amb una exhibició de grafits 
amb membres de la KDS i 
convidats com Keyler i Spot 
de França o Zoer de Madrid, 
entre d’altres. El recinte va 
obrir les seves portes amb 
l’inici de les competicions de 
batalles d’MC, bboying i hip-
hop newstyle, que van atreure 
un total de 84 participants de 
les comarques veïnes. Segui-
dament, van començar els 
concerts amb l’actuació del 
grup molletà Caraocruz, del 
grup d’Alacant Jaloner&Bha 
i de Crew Cuervos, format 
per 15 membres d’arreu de 
l’Estat espanyol. El col·lectiu 
KDS Crew pretén obrir la 
localitat i ciutats del voltant 
a noves formes d’expressió i 
fer partícip tothom qui vulgui 
d’aquesta cultura urbana i els 
seus valors. 

Més de 700 participants a la 
XIV Caminada de Sant Fost

Sant Fost de Campsentelles

Un total de 726 persones van partici-
par diumenge en la catorzena edició 
de la Caminada Popular de Sant Fost, 
organitzada pel Grup de Dones Hede-

ra i l’Agrupació Escolta Galzeran. 
L’inscrit més jove tenia tres mesos 
d’edat i el més gran, 82. El grup va 
sortir a les 8 del matí des de la plaça 
de la Vila cap a la Font de la Guineu, 
que és a la serralada de les Maleses. 
El recorregut cobria una distància de 
10 quilòmetres.

Les entitats surten al carrer a 
Sant Celoni

Sant Celoni

La tercera Mostra d’Entitats, celebra-
da dissabte a Sant Celoni, va omplir 
de gent durant tot el dia el carrer 
Major, la plaça de l’Església i la plaça 

de la Vila. Les 45 entitats participants  
van mostrar a les seves parades tot 
tipus d’informació i material de pro-
moció. A més, durant tot el dia es van 
fer diferents activitats a la plaça de 
la Vila, com sardanes, danses d’arreu 
del món, country, circ, break dance o 
trencada de pinyates.
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