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Xavier Pellicer i Regina Santamaria, ara al capdavant de Can Fabes

Sant Celoni

T.T.

Conservarà o no conserva-
rà el restaurant Can Fabes 
de Sant Celoni la tercera 
estrella Michelin? Aquesta 
és una de les incògnites que 
s’hauran de desvelar dijous 
de la setmana que ve quan 
es facin públiques les con-
cessions d’estrelles i que 
enguany s’ha posat sobre la 
taula en ser la primera vega-
da que el prestigiós establi-
ment arriba a aquesta cita 
gastronòmica sense el seu 
xef, Santi Santamaria, mort 
de forma sobtada el febrer 
passat. Santamaria va ser el 
primer cuiner català a tenir 
tres estrelles Michelin.

La seva filla Regina, actual 
directora de l’establiment, 
creu que la setmana que ve 
pot passar de tot. “Sempre 
es diu que la tercera estre-
lla pertany al cuiner, per 
tant seria raonable que no 
ens atorguessin la tercera 
estrella Michelin, perquè 
aquestes no es mantenen, 
s’han de guanyar cada any”, 
comenta Santamaria. “Però 
si això arriba a passar, nosal-
tres l’endemà continuarem 
obrint amb les mateixes 
ganes de treballar i amb 
molta il·lusió per tirar enda-
vant el nou projecte. Llui-
tarem per demostrar que 
ens la tornem a merèixer”, 
afegeix la directora de l’esta-
bliment. 

I si els la concedeixen asse-
gura que treballaran encara 
més fort per demostrar que 
la casa s’ho continua merei-
xent. “Som conscients que la 
podem perdre, però també 
tenim molt clar que les nos-
tres principals estrelles són 
els clients. Volem que quan 

vinguin a casa nostra gau-
deixin i els puguem donar 
el millor servei possible. Si 
passa, continuarem amb la 
nostra filosofia i el mateix 
objectiu de sempre de satis-
fer el client”. 

El mateix opina el xef del 
restaurant celoní, Xavier 
Pellicer. “Si no ens la donen 
no canviarem el xip. Segui-
rem treballant igual”. Tot i 
que quan ell va marxar de 
l’Àbac per anar a Can Fabes, 
el restaurant de Barcelona 
va perdre una de les seves 
dues estrelles, Pellicer opina 
que no sempre ha de passar 
això, i que hi ha hagut casos 
a França en què es van man-
tenir les estrelles després 
d’haver marxat el xef. 

Jordi Dalmau 
presenta la col·lecció 
‘Enigma’ a Granollers 
dins Ciutat Nuvis
Granollers

El dissenyador de Granollers 
Jordi Dalmau presentarà 
la col·lecció 2012, Enigma, 
aquest dissabte a partir de 
2/4 de 7 de la tarda a l’Ho-
tel Ciutat de Granollers. La 
presentació s’inclou dins 
la fira Ciutat Nuvis, que es 
farà en aquest establiment 
de les 4 de la tarda a les 9 del 
vespre. Dalmau ja ha partici-
pat en diverses ocasions a la 
passarel·la Gaudí per mostrar 
els seus vestits de núvia, 
caracteritzats pel color i per 
les faldilles sobreposades.

Xerrada sobre cuina i 
química, a Cardedeu
Cardedeu

Dins la Setmana de la Cièn-
cia 2011, el Museu Arxiu 
Tomàs Balvey de Cardedeu 
ha organitzat per a aquest 
divendres a 2/4 de 8 del 
vespre la xerrada “La cui-
na, un laboratori químic?”. 
Claudi Mans, catedràtic 
emèrit d’Enginyeria Quími-
ca, coordinador del Campus 
d’Alimentació de la UB i 
divulgador científic, parlarà 
d’emulsions, d’escumes, de 
gelatines o de la coagulació 
de les proteïnes. També par-
larà d’esferificacions i de la 
cuina al buit, i es farà algun 
experiment amb productes 
quotidians. 

Recepció a la 
Penya Cunitu de 
Granollers

Granollers

L’Ajuntament de Granollers, 
com fa cada any, rebrà aquest 
dissabte a 3/4 d’1 del migdia 
la Penya Cunitu, amb més 
de 300 socis. L’acte forma 
part de la trobada anual de 
la penya, que aquest any 
celebra el 70è aniversari. 
Els penyistes seran rebuts 
per l’alcalde Josep Mayoral 
i pel regidor d’Esports, Pere 
García de los Riscos, entre 
altres membres de la penya. 
Després de l’entrega d’un 
obsequi institucional, es farà 
una fotografia de grup dels 
socis de la Penya i dels repre-
sentants municipals.

Torrada de castanyes 
a Can Barbany de 
Granollers

Granollers

L’Espai Tranquil de Can Bar-
bany de Granollers acollirà 
aquest divendres a la tarda 
una torrada de castanyes, 
procedents de Viladrau. L’ac-
tivitat començarà a les 6 de 
la tarda i s’allargarà fins a les 
9 del vespre.

Pellicer impulsa un nou projecte 
gastronòmic a Vallgorguina
Vallgorguina

El 9 NOU

Paral·lelament a la seva fei-
na com a xef de Can Fabes, 
Xavier Pellicer ha impulsat 
un nou projecte gastronò-
mic, juntament amb Carlos 
Piernas (gerent de Productes 
Carpier) a Vallgorguina. Es 
tracta de Santa Fe, una finca 
formada per un conjunt de 
masies dels segles XVI, XVII 
i XVIII, que pot acollir 10 
persones com a mínim i 200 
com a màxim. Els seus res-
ponsables asseguren que no 

és un restaurant tradicional 
en què es poden reservar tau-
les individuals, sinó que vol 
esdevenir una experiència 
per a grups homogenis o no, 
que permeti una interrelació 
de les persones del grup i, 
a la vegada, que gaudeixin 
d’una cuina d’alta qualitat i 
un entorn natural privilegiat. 
El restaurant no disposa de 
carta ni està obert al públic 
de forma regular, sinó que 
tot es gestiona d’una forma 
personalitzada amb el client 
per convertir el seu desig en 
una experiència inoblidable.

Can Fabes de Sant Celoni sabrà dijous si manté les tres estrelles Michelin

La tercera estrella, una incògnita

Sant Celoni trasllada alguns 
actes de les festes de Sant Martí 
als dies 10 i 11 de desembre

Una quinzena de formatgeries 
catalanes participen a la 
tercera trobada a Granollers

Sant Celoni

El 9 NOU

Algunes de les activistes de la 
festes de Sant Martí de Sant 
Celoni que s’havien de fer diu-
menge i que es va suspendre a 
causa de la pluja es trasllada-
ran al cap de setmana del 10 
de desembre. En un principi 
s’havien de fer aquest diu-
menge, però davant les pre-
visions de pluja s’ha decidit 
deixar-les per a més endavant. 

D’aquesta manera, el 
divendres 9 de desembre es 
farà una mostra de torrons 

artesans i un tast de cava; el 
10 de desembre se celebrarà 
la Fira de Nadal i d’Artesans, 
i el diumenge 11 de desem-
bre tindrà lloc un esmorzar 
popular, activitats d’anima-
ció infantil, Expressart amb 
grafits i la presentació de 
l’escultura La Sargantana 
celonina. 

D’altra banda, la Capvui-
tada de Sant Martí es manté 
amb diferents activitats i 
només s’ha anul·lat l’anima-
ció infantil, els inflables i la 
xocolatada que organitzava 
l’AV Residencial Esports.

Granollers

El 9 NOU

El Rebost d’en Portet i Caseus 
Afinadors han organitzat per 
a dissabte la tercera Trobada 
de Formatgers Catalans, que 
es farà a la plaça Folch i Torres 
al matí i a la tarda. A més de la 
presència de formatgers i pro-
ductors, els organitzadors han 
preparat activitats per a grans 
i petits. Es faran dos tasts de 
formatges, un a les 11 del 
matí i l’altre a 2/4 de 5 de la 
tarda al preu de 5 euros, i dos 
tallers per a nens de fer mató, 
a 2/4 d’1 del migdia i a les 5 de 

la tarda, al preu de 3 euros.
D’entre els formatgers 

participants n’hi ha tant del 
Vallès Oriental com de fora, 
com La Cleda de Canovelles; 
Can Bordoi de Sant Antoni 
de Vilamajor; Mas d’Eroles, 
d’Adrall; Molí de la Llavina, 
de Centelles; Cuirols de La 
Nou de Berguedà; Montseny; 
Tros de Sort, de Sort; Can 
Pujol de Vilassar de Dalt; 
Betara, d’Olost; Mas d’Alba, 
de Terradelles; Veciana, de 
Segur de Veciana; Camps, de 
Palau d’Anglesola, i Bauma. 
També hi participaran Art 
Cervesers, de Canovelles.


