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Un total de 22 restaurants inclouran vins d’aquesta denominació als menús durant el març

Sis municipis vallesans participen 
a les Jornades del Vi DO Alella 

Els restaurants prepararan diferents menús durant tot el març

la Roca del Vallès

El 9 NOU

Sis municipis del Vallès Ori-
ental participen aquest mes 
de març en la setena edició 
de les Jornades Gastronòmi-
ques del Vi DO Alella junta-
ment amb 12 poblacions més 
del Maresme. En total seran 
66 restaurants que oferiran 
en les properes setmanes les 
seves propostes culinàries  
harmonitzades amb vins de 
la DO Alella. Després que 
l’any passat el Consorci DO 
Alella prengués el relleu en 
l’organització de l’esdeve-
niment, l’edició d’enguany 
es presenta com la més 
important de la seva història. 
D’una banda, les jornades 
s’han allargat de dues setma-
nes a un mes, i de l’altra, s’ha 
passat de 54 a 66 restaurants 
i de 14 a 18 municipis parti-
cipants.

Del Vallès Oriental, per 
exemple, hi participaran 
per primera vegada la Roca 
del Vallès, amb set restau-
rants, i Martorelles, amb 
tres restaurants. Aquests 
municipis s’afegiran a altres 
que ja hi participaven en 
edicions anteriors, com és 
el cas de Montornès (cinc 
restaurants), Sant Fost de 
Campsentelles (un restau-

rant), Vallromanes (tres 
restaurants) i Vilanova (tres 
restaurants). 

Els establiments de la 
comarca participants són 
Búho-Búho, El Joglar i La 
Xica, de Martorelles; brase-
ria La Teja de Bronce, Casa-
blanca, Lucerón, Masia Can 
Sala i Nomar, de Montornès; 
Can Parpers, Can Sagal, Car-
gols El Parque, La Confiança, 
Peix d’Or, El Pla Restaurant i 
Les Tres Alzines, de la Roca; 
Mas Corts, de Sant Fost de 
Campsentelles; Can Poal, 
Mont-Bell i Sant Miquel, de 
Vallromanes, i La Mossega-
da, Can Palau i Trànsit-Hotel 
Augusta, de Vilanova.

Els restaurants prepara-
ran plats molt diversos com 
mongetes del ganxet de 
Martorelles amb cansalada 
i botifarra negra de Can 
Tomeu, vedella amb ceps, 
bacallà a la llauna amb mon-
getes del ganxet, arròs cal-
dós amb llamàntols o terrina 
de foie i poma caramelitza-
da, sempre regats amb vins 
de la denominació d’origen 
d’Alella com Parvus Blanc 
o Rosé 2011, Parvus Syrah 
2009, Pansa Blanca Muscat o 
Marquès d’Alella. Els preus 
de cada menú són diversos 
i poden anar dels 18 euros 
als 50.

Tanca el 
restaurant Santi 
de Singapur, on va 
morir Santamaria

Sant Celoni

El 9 NOU

El restaurant Santi, que va 
muntar a Singapur el xef 
Santi Santamaria i on va 
morir ara fa un any, tancarà 
les portes el proper 11 de 
març. L’establiment està situ-
at al luxós complex Marina 
Bay Sands, on alguns dels 
cuiners de més renom inter-
nacional disposen de restau-
rants. El xef de Sant Celoni 
hi va morir el 16 de febrer 
de l’any passat de forma sob-
tada mentre es trobava amb 
alguns convidats. El restau-
rant s’havia inaugurat l’abril 
de l’any anterior.

En el comunicat fet públic 
conjuntament per l’empresa 
que explota el complex i per 
Regina, filla de Santi Santa-
maria, es mostren “tristos 
per deixar Singapur”, i asse-
nyalen que aprecien “molt 
el suport dels comensals” . 
“Amb la força i la passió del 
meu pare volem portar l’èxit 
als projectes que desafortu-
nadament ell va deixar a mit-
ges, la majoria d’ells a Espa-
nya”, diu Regina Santamaria 
en la nota de comiat. Precisa-
ment, ella va portar la gestió 
i les relacions públiques del 
restaurant des de la seva 
obertura. Quan va  morir 
el seu pare es va traslladar 
a Sant Celoni per portar la 
gestió des de Can Fabes. A 
partir d’ara, doncs, la filla 
del xef gestionarà Can Fabes 
de Sant Celoni, Santceloni a 
Madrid i l’EVO a l’Hesperia 
de l’Hospitalet. 

El Ball de Cintes 
torna a la Garriga
la Garriga

El Ball de Cintes de la Garri-
ga tornarà aquest diumenge 
al migdia pels carrers del 
poble gràcies a l’associació 
Passaltpas i l’Escola Muni-
cipal de Música. Quan la 
cercavila arribi a la plaça de 
l’Església, s’hi afegiran les 
colles de balls de gitanes de 
l’Ametlla i Granollers. El 
Ball de Cintes, del qual se’n 
conserva la música però no la 
coreografia original, s’havia 
ballat a la Garriga fins a les 
primeries del segle XX.

Itinerari per Palou, 
aquest diumenge
Granollers

El Museu de Granollers ha 
preparat per a aquest diu-
menge l’itinerari Palou: pai-
satge rural, paisatge cultural. 
La trobada serà a les antigues 
escoles de Palou a les 12.

El nou responsable de la colla de Granollers ocuparà el càrrec durant tres anys

Sergi Palau, nou cap dels Xics
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El nou cap de la colla, Sergi Palau, dimecres a la tarda a la plaça Folch i Torres

Granollers

T.T.

Sergi Palau ha estat escollit 
nou cap de la colla castellera 
dels Xics de Granollers des-
prés de celebrar-se l’assem-
blea ordinària, i coincidint 
amb el començament oficial 
de la XXI temporada. Des-
prés d’un canvi en els esta-
tuts, Palau ocuparà el càrrec 
durant els propers tres anys, 
en lloc dels dos establerts 
fins ara.

El nou cap afronta aquesta 
temporada amb moltes ganes 
i il·lusió. “Jo només poso 
cara a un projecte responsa-
ble, rigorós, coherent i amb 
empenta”, comenta. 

Entre els objectius prin-
cipals de Sergi Palau hi 
ha el de consolidar tota la 
feina feta durant la tempo-
rada anterior el més aviat 
possible. “La dedicació, la 
implicació i la constància en 

el treball a l’assaig són les 
claus per assolir els reptes 
castellers que es plantegi la 
colla”, explica el nou cap. “Jo 
no descarto res, s’ha d’anar 
veient com evoluciona la 
colla durant els assajos”, afe-

geix. Per assolir els reptes 
que es plantegin diu que cal 
transmetre passió i il·lusió 
a l’hora de fer els castells. 
“Ens plantegem uns objec-
tius mínims per anar evo-
lucionant i creixent”. Palau 

també considera bàsic que 
la colla faci un pas endavant 
i guanyi més massa social, 
i sobretot que el nivell cas-
teller augmenti temporada 
rere temporada.

Els assajos, que ja han 
començat aquesta setmana, 
es fan els dimarts i els diven-
dres. L’equip tècnic està for-
mat per Joan Esquirol, sots 
cap de colla; Ricard Pons, cap 
de tronc; Lluís Tuset, cap de 
canalla, i José Ortiz, com a 
cap de pinyes.

La primera actuació dels 
Xics serà el diumenge 18 de 
març a Sabadell. “Suposo 
que farem l’actuació clàssica 
de set, amb el 3 de 7, el 4 
de 7 i la torre de 6”, explica 
Palau.

El nou cap de colla té 31 
anys i és casteller dels Xics 
des de 1993. Durant aquests 
anys ha estat responsable 
dels equips tècnics de tronc, 
canalla i pinyes.

Els plats sempre s’acompanyaran amb vins de la DO Alella


