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La Fundació 
Universitària Martí 
l’Humà visita Roma

la Garriga

L’Aula Oberta i l’Aula de 
Patrimoni i Turisme de la 
Fundació Universitària 
Martí l’Humà van viatjar a 
Roma a finals de setembre 
dins el programa Coneguem 
Europa. El grup estava for-
mat per 35 persones, acom-
panyades per Joan Sariol, 
vicepresident; Joan Cubilla, 
adjunt a direcció, i Viviana 
Cammisa, llicenciada en 
Turisme. La sortida s’ins-
crivia en el marc del conei-
xement de la Mediterrània 
i la cultura greco-romana. 
Els participants van visitar 
els Fòrums Imperials, l’Arc 
de Constantí, el Colisseu, el 
Panteó d’Agripa, les Termes 
de Caracal·la, la catacumba 
de Sant Calixt, el Panteó, el 
Vaticà o la Vil·la Farnesina.

Dissabte es farà un concurs de cuina sobre el bolet i la castanya dins la Tardor Gastronòmica

Restaurants de Sant Celoni ofereixen 
menús especials pels vespres d’octubre
Sant Celoni

El 9 NOU

Un total d’11 restaurants de 
Sant Celoni ja han començat 
a oferir uns menús especials 
cada vespre d’aquest mes 
d’octubre dins la programa-
ció de la Tardor Gastronòmi-
ca, que vol promoure la cuina 
del Baix Montseny durant 
tot el mes. L’Aroma, Bamas-
sa, Cabernet, El Cruce, El 
Rebost, Els Avets, La Fonda, 
La Masia, La Parra, Syrah i 
Tastacel han preparat menús 
amb uns preus que oscil·len 
entre els 18 i els 22 euros, i 
elaborats amb productes del 
territori, com mandongui-
lles de conill a la cervesa del 

Montseny, espàrrecs verds 
a la brasa amb romesco de 
rossinyols, amanida de bolets 
i formatge de cabra o filet 
de vedella amb crema de 
ceps. Totes les persones que 
facin servir el carnet de par-
ticipació i degustin quatre 
menús durant el mes d’oc-
tubre, podran gaudir d’un 
sopar gratis durant el mes de 
novembre a qualsevol dels 
restaurants participants.

Dins la Tardor Gastronò-
mica, aquest dissabte la pla-
ça de la Vila de Sant Celoni 
acollirà el concurs de cuina 
La tardor a la cuina: el bolet 
i la castanya. Els participants 
han de portar el plat cuinat 
i la descripció de la recepta. 

Tots els plats s’exposaran 
al públic abans que el jurat, 
format per professionals 
de la gastronomia de Sant 
Celoni, faci públic els gua-
nyadors del concurs. El mer-
cat municipal i Sant Celoni 
Comerç ofereixen vals de 
compra de 60 i 30 euros per 
al primer i segon classificat 
de cada categoria: Bolet i 
Castanya. 

MERCAT DE PRODUCTES

D’altra banda, el mateix 
dissabte de les 10 del matí a 
2/4 de 9 del vespre hi haurà 
un mercat de productes del 
Baix Montseny, que inclourà 
des d’embotits fins a xurros 

passant per làctics i format-
ges, herbes, conserves, pa i 
coques. 

Les activitats de la Tardor 
Gastronòmica continuaran 
dimecres que ve amb una 
demostració de cuina en 
directe per part d’alguns 
restauradors locals al carrer 
Anselm Clavé de les 10 del 
matí a les 12 del migdia, i 
de les 5 a les 7 de la tarda. 
Els nens i nenes de 4 a 12 
anys podran participar en un 
taller de cuina que se cen-
trarà en l’elaboració d’una 
coca de recapte per observar, 
experimentar i descobrir el 
que es menja. Les inscripci-
ons es poden fer a l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà.

La panera de l’Aliança 
ja té propietari

la Garriga

Dins els actes del centenari, 
la Societat Coral l’Aliança 
de la Garriga va entregar 
divendres el premi de la rifa 
Cent productes de la terra. El 
president de l’entitat, Josep 
Castro, va entregar el pre-
mi a l’agraciada, M. Teresa 
Viñallonga, en un acte que es 
va fer a la seu social de l’en-
titat. Els 100 productes de la 
cistella –un per cada any de 
l’entitat– van ser donats per 
diferents establiments de la 
població. Amb aquesta rifa, 
l’Aliança ha volgut recaptar 
fons per fer front a les des-
peses extraordinàries del 
centenari.

L’Arxiu de Caldes 
dedica el document 
d’octubre a la festa 
major

Caldes de Montbui

El 9 NOU

L’Arxiu Municipal de Cal-
des de Montbui proposa 
per a aquest mes d’octubre 
descobrir la portada del 
programa de festa major de 
l’any 1934, dissenyada per 
l’artista Manolo Hugué, i que 
es conserva en aquest arxiu 
des de fa anys. La presenta-
ció d’aquest cartell s’inclou 
dins la celebració de la fes-
ta major. Manolo Hugué, 
que va morir a Caldes de 
Montbui el 1945, va ser un 
artista noucentista i polifa-
cètic que va destacar com a 
escultor, pintor i dissenyador 
de joies. 

El Museu Thermalia deu 
els seus dos grans fons (el 
fons Picasso i el fons Mano-
lo) a l’amistat entre els dos 
artistes i a la relació que, 
amb diferents graus d’inten-
sitat, van establir amb la vila 
vallesana. Manolo, després 
de viure a les ciutats de 
Barcelona, París i Ceret, va 
triar el poble termal per esta-
blir-se, tractar els seus pro-
blemes d’artritis i centrar-se 
en la creació d’escultures de 
petit format.

El cartell de Manolo Hugué

Parets celebra la segona 
Setmana de la Muntanya 
i l’Excursionisme

Parets del Vallès

El 9 NOU

Per segon any consecutiu, 
Parets celebra la Setmana de 
la Muntanya i l’Excursionis-
me, organitzada pel Centre 
Excursionista Parets, entre 
els dies 10 i 16 d’octubre 
amb l’objectiu de promoure, 
fomentar i donar a conèixer 
el muntanyisme i tot el que 
s’hi relaciona. Les primeres 
activitats, els dies 10 i 11 
d’octubre, van adreçades als 

escolars. Dimecres es farà 
una caminada i es projectarà 
l’audiovisual Parets al sostre 
del món, amb motiu del desè 
aniversari de l’ascens a l’Eve-
rest de Sergi Mingote.

La Setmana de la Mun-
tanya també inclou una 
exposició de fotografies al 
Pavelló d’Esports, una jorna-
da de portes obertes al nou 
rocòdrom el dissabte 15 d’oc-
tubre i la VII Marxa Popular 
Piolet, amb sortida a les 9 del 
matí del 16 d’octubre. 


