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El rei Carnestoltes 
torna a presidir la 
festa a Parets

Parets del Vallès

El rei Carnestoltes tornarà 
presidir la tradicional rua del 
Carnaval de Parets i esde-
vindrà de nou el personatge 
representatiu de la festa. La 
cercavila sortirà dissabte a 
les 5 de la tarda des del carrer 
Monistrol i recorrerà l’avin-
guda Catalunya fins al Pavelló 
Municipal d’Esports, on a 1/4 
de 7 de la tarda tindrà lloc el 
ball de disfresses amenitzat 
pel DJ Merino. Mitja hora més 
tard començarà el concurs de 
disfresses amb la desfilada 
dels participants. Aquest any, 
i a causa de la contenció eco-
nòmica, s’ha suprimit l’espec-
tacle que acompanya la figura 
del rei Carnestoltes i que 
des de fa dos anys oferia la 
companyia Artristras. Pel que 
fa a la desfilada dels partici-
pants, en el cas de la disfressa 
individual i tant en categoria 
infantil com adulta, no cal ins-
cripció prèvia.

Una vintena de 
comparses a 
Canovelles

Canovelles

La rua de Carnaval que 
es farà aquest dissabte a 
Canovelles ja té apunta-
des 22 comparses. La rua 
començarà a les 6 de la tarda 
al carrer Indústria, davant 
l’escola Congost. A les 8 del 
vespre hi haurà el discurs 
del rei del Carnestoltes, que 
aquest any és l’assemblea 
jove Kndurgnt. Els actes con-
tinuaran amb l’entrega de 
premis i el ball amb discoteca 
a la plaça de la Joventut. A 
2/4 de 12 de la nit començarà 
el concert Rumbatarumba 
al Campanar. Els actes, però, 
hauran començat divendres 
quan les comparses infantils 
de les escoles sortiran pels 
carrers. El mateix dia a les 
8 del vespre, a El Local de 
Joves, se celebrarà el Karaoke 
Invers, Calcetes pels senyorets 
i per les senyoretes calçotets.

Llinars celebra els 20 
anys de ballades de 
gitanes amb la Giola 

llinars del Vallès 

Per vintè any consecutiu, la 
Colla Giola serà la protago-
nista de la ballada de gitanes 
del diumenge de Carnaval. 
A les 11 del matí començarà 
una cercavila amb parada a 
totes les places del poble, des 
de la plaça de l’Ajuntament 
fins a la dels Països Catalans, 
passant per les places Damià 
Mateu, Santa Maria i de l’Es-
glésia. A 2/4 d’1 del migdia es 
farà la ballada de gitanes de 
la Colla Giola a la plaça dels 
Països Catalans. J.B.M.

Per Sant Jordi sortirà un llibre de receptes i articles del xef de Sant Celoni

Un any sense Santamaria
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Regina Santamaria, a la cuina de Can Fabes de Sant Celoni

Sant Celoni

El 9 NOU

Quan fa exactament un any 
de la mort del cuiner Santi 
Santamaria, la seva filla 
Regina reconeix que des 
que el seu pare no hi és “es 
respira un aire diferent”. 
El reconegut xef va morir 
d’un infart el 16 de febrer 
de l’any passat quan precisa-
ment era al restaurant Santi 
de Singapur, que portava la 
seva filla. La seva mort va 
provocar una gran sorpresa 
i consternació en el món de 
la cuina, però també al seu 
poble, Sant Celoni, i la seva 
comarca.

Regina Santamaria assegu-
ra que passat aquest temps 
sense ell, la filosofia del 
restaurant de Can Fabes de 
Sant Celoni no ha canviat. 
En aquest sentit, indica que 
l’actual xef Xavier Pellicer, 
que durant un temps ja havia 
compartit projecte al costat 
de Santamaria, comparteix 
la seva estima pels productes 
naturals i de la terra. Segons 
ha explicat la filla del xef, 
l’única cosa que ha canviat és 
“la interpretació dels plats” i 
“la forma de mostrar-los als 
clients, perquè això depèn de 
cada cuiner”.

Per a la mateixa Regina 
Santamaria, de 26 anys, la 
mort del seu pare li va supo-
sar també alguns canvis en 
el pla professional, ja que 
es va veure obligada a tras-
lladar-se a Sant Celoni des 

de Singapur per ocupar-se 
de la gestió dels diferents 
restaurants, el Can Fabes de 
Sant Celoni, l’Evo de l’Hotel 
Hesperia de l’Hospitalet, el 
Santceloni de Madrid i el 
Santi de Singapur. Santama-
ria reconeix que aquest últim 
any ha suposat per a ella un 
“màster accelerat”.

Durant aquest últim any,  
el restaurant Can Fabes ha 
registrat un descens del 
20% en les reserves. Regina 
Santamaria, però, atribueix 
aquest descens a la crisi 
global i no pas a la mort del 
seu pare. En el mateix sentit, 

creu que tampoc s’ha notat 
especialment la pèrdua de 
la tercera estrella Michelin, 
que es va produir a finals 
del mes de novembre de 
l’any passat. “Seguim en les 
rutes gastronòmiques de 
Catalunya”, afirma Santa-
maria.

Més endavant es farà un 
homenatge, però per a la prò-
xima festivitat de Sant Jordi 
ja està previst que aparegui 
un llibre pòstum de Santi 
Santamaria, on es recolliran 
receptes i articles que va 
escriure el mateix xef abans 
de morir.

D’altra banda, aquest diu-
menge, la Regina juntament 
amb el seu germà Pau i la 
seva mare Àngels, seran els 
convidats d’honor del Ball 
de Gitanes que se celebrarà 
a la plaça de l’Església dins 
els actes de Carnaval. “Volem 
que aquest any la ballada 
de gitanes sigui un sentit i 
emotiu homenatge a qui, des 
de Sant Celoni i sense renun-
ciar mai a les seves arrels, ha 
estat un referent internaci-
onal de la cuina, reconegut 
i valorat arreu”, explica l’al-
calde de Sant Celoni, Joan 
Castaño.

Gitanes, escudella i 
cercavila al Carnaval 
de l’Ametlla

Sant Feliu tancarà la 
festa de Carnaval amb   
la tradicional escudella

’ametlla del Vallès

El 9 NOU

L’Ametlla començarà aquest 
dissabte la celebració del 
Carnaval, que s’allargarà 
fins al proper dimarts, orga-
nitzada per la Comissió de 
Carnaval i Colles de Gitanes 
de l’Ametlla, i per l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament. 

Les gitanes tindran part 
del protagonisme de la 
festa. La primera ballada 
es farà dissabte a les 5 de 
la tarda al pavelló, amb les 
colles de Lliçà d’Amunt, 
Cerdanyola i l’Ametlla, i a 
càrrec de la Banda de Joves 
Músics de Mollet. La segona 
ballada tindrà lloc dimarts 
a les 6 de la tarda al pavelló 
amb les diferents colles de 
l’Ametlla. La música anirà a 
càrrec de la Banda de Joves 
Músics de Mollet. Al final, 

els Diablots cremaran el 
Carnestoltes.

Els actes de dissabte conti-
nuaran al vespre amb un ball 
al Pavelló i amb una desfila-
da de disfresses i comparses, 
en què es premiarà la millor 
disfressa individual i la 
millor comparsa.

Un dels actes principals 
serà la cercavila amb disfres-
ses, comparses i carrosses, 
que sortirà a les 5 de la tarda 
de diumenge des del pavelló. 
Abans, però, a cap a 2/4 de 2 
del migdia, tindrà lloc l’es-
cudellada de Carnestoltes al 
pavelló, on abans hi haurà 
animació infantil. El preu és 
de 5 euros.

Els joves i els tallers 
centraran les activitats de 
dilluns al matí, mentre que a 
la tarda tindrà lloc el carna-
val infantil amb l’animació 
de Noé Rivas.

Sant Feliu de Codines

El 9 NOU

La celebració del Carnaval a 
Sant Feliu de Codines acaba-
rà dimarts de la setmana que 
ve amb la tradicional escude-
lla de Carnestoltes, que orga-
nitza des de fa uns anys el 
Centre Cultural Gastronòmic 
Sense Estovalles.

Les activitats de dimarts 
començaran cap a les 7 del 
matí a la plaça Josep Umbert 
Ventura, on s’encendrà un foc 
en què es podran fer torrades. 
L’escudella es courà fins a la 
1 del migdia, quan es farà la 
benedicció del brou. Després, 
com cada any, s’ompliran les 
olles que portin els assistents 
per menjar-se l’escudella a 
casa. A la plaça també s’hi 
instal·laran taules perquè la 
gent pugui degustar el brou 
al mateix lloc on es cou.

A banda de la festa de l’es-
cudella, Sant Feliu celebrarà 
Carnaval aquest dissabte, 
amb diferents activitats 
organitzades per la Penya 
Barcelonista Els Blaugrana 
i l’Associació de Músics La 
Caldera, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament.

 El Carnaval infantil 
començarà a 2/5 de 4 de la 
tarda amb una rua des de 
la Font dels Àlbers cap al 
Centre Cívic, on es farà ball 
de disfresses i xocolatada. 
La festa per als més grans 
començarà a 2/4 de 12 de la 
nit amb una rua nocturna 
des de la Font dels Àlbers cap 
al Centre Cívic a càrrec del 
grup No m’Atabalis. Al Cen-
tre Cívic hi haurà ball de dis-
fresses amb els discjòqueis 
Carrasco i Vishal, i l’actuació 
de Josmar. L’entrada és gra-
tuïta.


