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Calaix

S’inaugura
el nou espai
musical The Beat
a Granollers

L’acte, organitzat per la revista ‘Vallesos’ i l’Ajuntament, es farà aquest divendres a Can Ramis

Sant Celoni homenatja Santamaria
vuit mesos després de la seva mort

Granollers

La sala Buk’s de Granollers
obre una nova etapa amb
la inauguració d’un nou
espai musical alternatiu a la
comarca. El club The Beat
obrirà les portes aquest
divendres a partir de les
12 de la nit per oferir al
públic una selecció musical
especial de rock, pop, indie,
soul i techno de totes les
èpoques. The Beat també
vol ser un referent en la
programació de música en
directe a la comarca. Amb
aquest objectiu oferirà una
programació extensa de
concerts, que s’obrirà el
dissabte 5 de novembre amb
l’actuació dels granollerins
The Magical Soup Band.
La banda està formada per
Toni Lledó, Carles Codina,
Xavi Pérez, David Meguizo i
German Magrazó.

Sant Celoni

L’Ajuntament de Sant Celoni
i la revista Vallesos s’han unit
per fer un homenatge, aquest
divendres a la tarda, al reconegut cuiner Santi Santamaria, mort de forma sobtada
ara fa vuit mesos i mig. L’acte
començarà a les 7 de la tarda
a la sala Bernat Martorell de
Can Ramis i hi participaran
la filla del xef, Regina Santamaria; el director actual del
restaurant, Xavier Pellicer;
el naturalista Martí Boada; la
periodista Montserrat Ponsa;
l’alcalde de Sant Celoni Joan
Castaño; el fondista Ramon
Parellada, i el restaurador
Ramon Grivé, de Granollers,
entre molts altres. Cadascun
d’ells glossarà especialment
el perfil humà i l’arrelament
al Montseny i al Vallès de
Santamaria.
Al principi de l’acte, el
músic romancer Jaume Arnella i el ballarí i coreògraf
Joan Serra interpretaran
el Ball d’Homenatge, que
van idear inspirant-se en la
música del Ball de Gitanes
de Sant Celoni. A semblança
de l’aurresku basc, és un ball
cerimonial breu que es basa
en els punts centrals i la gestualitat de la dansa d’arrel
tradicional catalana, amb un
aire de modernitat.
L’acte també servirà per
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El xef Santi Santamaria, en una imatge a Can Fabes, serà recordat aquest divendres per alguns dels amics més propers
Sant Pere de Vilamajor

presentar a Sant Celoni la
revista-llibre Vallesos. Gent,
terra i patrimoni, impulsada
per l’editorial Gent i Terra,
amb Vicenç Relats com a
director, i Ramon Vilageliu
com a editor. Precisament, el
primer número de la revista
inclou una glossa a Santi Santamaria i dedica el seu dossier central al Ball de Gitanes i
altres danses vives del Vallès.
Altres protagonistes de l’acte

que es farà divendres també
apareixen en la revista. És
el cas del ballarí Joan Serra,
que va ser un dels impulsors
de la recuperació del Ball
de Gitanes de Sant Esteve
de Palautordera i el Baix
Montseny, i de Ramon Parellada, que en una entrevista
repassa la tradició fondista
de la seva família al capdavant de la Fonda Europa de
Granollers.

Santamaria va morir fa
uns mesos de forma sobtada al restaurant Santi de
Singapur. Des de llavors, la
seva filla Regina ha agafat
les regnes del negoci i s’ha
instal·lat a Can Fabes, on
continua de director Xavier
Pellicer. Ara, un dels interrogants que es presenten
és si el restaurant de Sant
Celoni conservarà les tres
estrelles Michelin.

L’Amma torna a Granollers
La mestra hinduista s’instal·la tres dies al Palau d’Esports
Granollers
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Amma, la humanitària i
reformadora social coneguda
mundialment, tornarà aquest
cap de setmana a Granollers
dins la nova gira europea.
Mata Amritanandamayi,
Amma, s’instal·larà al Palau
d’Esports aquest dissabte, diumenge i dilluns, on
impartirà la seva benedicció
abraçant totes les persones
que ho desitgin. L’entrada
és lliure i gratuïta. L’horari
de dissabte serà de les 10 del
matí fins a les 11 del vespre,
mentre que el de diumenge
serà al matí a partir de les 10,
i a la tarda a partir de 2/4 de
8. La sessió de dilluns al matí
també començarà a les 10 del
matí, i la de la tarda, a les 7.
D’aquesta manera, Amma

La Mongia de Sant
Pere de Vilamajor rep
el visitant 3.000

Amma fent una abraçada l’any passat a Granollers

Divendres, 4 de novembre de 2011

repetirà la visita que ja va fer
l’any passat i que es va tancar
amb més de 30.000 abraçades. Aquest any també s’espera que un gran nombre de
persones s’acostin al Palau
d’Esports per rebre una
abraçada seva. Granollers
és l’única ciutat del país on
Amma farà una parada, dins
la gira europea que també la
porta a França, Alemanya o
Anglaterra.
Amb la col·laboració de
milers de voluntaris, Amma
ha creat l’ONG internacional Abraçant el Món (ETW,
Embracing the World), compromesa amb el restabliment
dels drets humans, com la
llibertat de pensament i la
religió. Des de dissabte i
fins dilluns, Amma dirigirà
programes que inclouen xerrades i música.

El punt d’informació del
Parc Natural del Montseny
a Sant Pere de Vilamajor,
La Mongia, va rebre el visitant número 3.000 d’aquest
any 2011, i el 4.319 des que
va obrir les portes el juny
de 2010. Tot i que aquest
punt d’informació rep cada
cop més visitants de fora
el municipi, la major part
(un 60%) procedeix encara
de Sant Pere de Vilamajor.
Aquest punt, igual que tots
els de la Xarxa de Parcs Naturals, disposa d’un programa
informàtic destinat a fer un
seguiment dels visitants.
Enguany, la Mongia ha augmentat considerablement les
visites respecte a l’any passat
gràcies a la incorporació de
les visites guiades al patrimoni, les visites escolars i
les exposicions temporals.
Aquest dissabte s’inaugurarà
la mostra “La castanya: el
fruit oblidat del Montseny”.

Els calendaris
d’Oncovallès ja són
a la venda
Granollers

Els calendaris a benefici d’Oncovallès i creats amb fotografies de Dolors Porredón ja són
a la venda, al preu de 12 euros.
La presentació dels calendaris
es va fer dijous amb la participació d’alguns dels actors
protagonistes de les imatges
preses per la fotògrafa granollerina, que van delectar els
prop de 160 assistents amb
una obra de teatre.

