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Can Fabes es queda sense la tercera estrella Michelin nou mesos després de la mort del seu xef

Santamaria s’endú la tercera estrella
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Santi Santamaria va rebre un comiat multitudinari a la seva població natal, Sant Celoni
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L’equip de Can Fabes, amb Xavire Pellicer, Àngels Serra i Regina Santamaria al capdavant

sant Celoni

T.T.

Un mes i mig després d’haver 
començat l’any, la mort sob-
tada del prestigiós i recone-
gut xef Santi Santamaria va 
provocar una gran commoció 
a tot el país i, especialment, 
a la seva població natal, Sant 
Celoni. Nou mesos després de 
la seva desaparició, a finals de 
novembre, el seu restaurant 
estrella, Can Fabes, va perdre 
la tercera estrella, que osten-
tava des de l’any 2004. 

Santamaria va morir, 
precisament, sent un dels 
cuiners amb més estrelles, 
repartides als diferents 
establiments que regentava 
directament o indirectament: 
tres estrelles a la casa mare 
Can Fabes de Sant Celoni, 2 
al Santceloni de l’Hotel Hes-
peria de Madrid, 1 a l’Evo de 
l’Hospitalet i 1 al Tierra de 
Toledo. A més, però, portava 
dos restaurants més, l’Ossi-
ano de Dubai, i el Santi de 
Singapur, que gestiona la seva 
filla Regina i on precisament 
Santamaria va morir de forma 
sobtada el 16 de febrer. Dos 
dies després, el cos del cuiner 
va arribar a Sant Celoni, on es 
va obrir una capella ardent a 
l’Ateneu, que va ser visitada 
per centenars de persones, 
entre les quals el president 
de la Generalitat Artur Mas. 
La cerimònia civil de comiat, 
presentada pel periodista 
Xavier Grasset, també va ser 
multitudinària, amb la pre-
sència de reconeguts cuiners 
com Ferran Adrià, amb qui 
Santamaria havia mantingut 
una dura polèmica, Carme 
Ruscalleda, Fermí Puig, Sergi 
Arola, Joan Roca, Juan Mari 
Arzak, Martín Berasategui, 
Pedro Subijana i Hilario 

Arbelaitz. 
La desaparició de San-

ti Santamaria també va 
implicar que del grup es 
desprenguessin dos restau-
rants, l’Ossiano de Dubai i 
el Tierra de Toledo, en tenir 
contractes personals amb 
ell. D’altra banda, la seva 
filla Regina, que fins aquell 
moment només portava la 
gestió del Santi a Singapur, 
es va traslladar a Sant Celoni 
per incorporar-se a la direc-
ció de Can Fabes, al costat de 
la seva mare Àngels Serra, i 
del xef Xavier Pellicer, i des 
d’on gestiona la resta d’esta-
bliments. D’aquesta manera, 
Can Fabes va començar fa 
setmanes una nova etapa, 
seguint la ideologia pròpia 
de la casa però amb ganes de 
renovació, que va culminar 
a finals de novembre amb la 
pèrdua de la tercera estre-
lla Michelin del restaurant 
de Sant Celoni. Com deia 
Regina, la tercera estrella 
era del seu pare i ara se l’ha 
emportat amb ell. La pèrdua 
d’aquesta distinció, però, 
no ha fet perdre les ganes 
de Pellicer i de Santamaria 
de continuar treballant amb 
totes les forces per tirar 
endavant el negoci.

Durant, aquests mesos, 
Santamaria també ha rebut 
alguns guardons i ha set objec-
te d’alguns homenatges, entre 
els quals va destacar el que es 
va fer a principis de novem-
bre a Sant Celoni, organitzat 
per l’Ajuntament i la revista 
Vallesos. L’acte va tenir la 
participació de molts amics i 
coneguts seus com Martí Boa-
da, Montserrat Ponsa, Ramon 
Parellada o Jaume Arnella.

Santi Santamaria també ha 
rebut la Gran Creu de l’Ordre 
del Mèrit Civil, un reconeixe-
ment del Gremi d’Hoteleria 
del Vallès Oriental dins la 
Fira de l’Ascensió o un home-
natge de la Biennal Golfus 
i Cuina, organitzada per la 
Societat Gastronòmica del 
Pirineu.
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Celebració centenària de l’Aliança
la Garriga

La Societat Coral l’Aliança de la Garriga ha 
celebrat durant tot l’any el seu centenari amb 
diverses activitats com el nomenament de 
la Padrina d’Honor, l’entrega d’insígnies als 
cantaires, la presentació del disc compacte 

Aliança centenària, o l’estrena de la cançó 
del centenari, amb lletra de Josep Nicolau 
i música de Quique Roca Torndelacreu. Un 
dels darrers actes ha estat la concessió, per 
part de l’Ajuntament, de la Medalla d’Honor 
de la Garriga en reconeixement a la seva tasca 
durant tots aquests anys.
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Els gegants de Cardedeu arriben als 100 anys
Cardedeu

Un dels actes del centenari de la Colla Gegantera de Cardedeu 
va ser l’exposició sobre la seva història presentada al Museu 
Arxiu Tomàs Balvey. A més, la colla va fer diverses sortides 
i es va presentar en forma de llibre una nova aventura del 
Follet Verdet, dedicada als gegants.


