
Divendres, 28 de setembre de 2012

NOU9 CALAIX EL 33

En aquesta edició, 14 bars del municipi participaran en el Corretapes

Arriba la 2a Tardor Gastronòmica 
a Sant Celoni, amb novetats

Representants municipals i restauradors can presentar les noves jornades gastronòmiques, aquest dimarts

Sant Celoni

Laia Coll

La segona Tardor Gastronò-
mica de Sant Celoni comença 
aquest dilluns amb un gra-
pat de propostes per a tot el 
mes d’octubre. Després de 
la bona acceptació de la pri-
mera edició, l’Ajuntament, 
en col·laboració amb bars i 
restaurants del municipi, ha 
optat per seguir promovent 
la gastronomia i portar a 
terme una segona edició més 
potent i en la qual s’espera 
que s’augmenti la participa-
ció i es consolidi la Tardor 
Gastronòmica com un dels 
pilars del municipi. 

Una de les novetats més 
destacades d’enguany és el 
Corretapes. Fins a 14 bars 
tindran tres tapes a dispo-
sició del client a un preu de 
2 euros que inclouran una 
tapa i beguda. Un cop s’hagin 
provat quatre tapes d’esta-
bliments diferents es podrà 
participar en el concurs que 
donarà a conèixer la millor 
tapa de Sant Celoni. Cada 
client podrà votar les tapes 
amb una puntuació de l’1 al 
5 en unes butlletes que els 
mateixos establiments pro-
porcionaran. A banda, igual 
que la primera edició, també 
hi haurà la mostra de tapes 
a la plaça de la Vila i 13 res-
taurants oferiran menús amb 
productes de la terra a un 

preu assequible.
Els dimecres al matí (els 

dies 10, 17 i 24), coincidint 
amb el mercat setmanal, hi 
haurà una demostració de 
cuina en directe a la plaça del 
Bestiar en la qual es propo-
saran receptes professionals 
i no professionals. La Tardor 
Gastronòmica la completa-
ran una fira de productes 
alimentaris el proper cap de 
setmana, un tastet de vari-
etats antigues de tomàquet 
amb en Pep Salsetes, tast de 

vins i platets de tardor, així 
com una mostra de panellets 
i vi bo la darrera setmana 
d’octubre. 

A banda, el divendres 26 
hi haurà una mostra de plats 
d’altres indrets a càrrec de 
col·lectius de Sant Celoni 
que oferiran plats dels seus 
llocs d’origen i el dia 27 hi 
haurà una demostració de 
disseny de pastissos. 

En total, 27 establiments 
col·laboraran a la Tardor 
Gastronòmica, que també 

compta amb el suport d’al-
gunes entitats del municipi 
i del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. El regidor de 
Promoció Econòmica de Sant 
Celoni, Jaume Tardy, durant 
la presentació de la progra-
mació, va afirmar que la ini-
ciativa és una bona mesura 
per ajudar a promocionar 
la gastronomia, dins de la 
marca del municipi de “Bosc, 
cuina i patrimoni”, i que la 
proposta d’enguany “és més 
madura”.

Trobada 

d’entitats a les 

Franqueses

Les Franqueses del Vallès

Les Franqueses Imagina 
ha organitzat per a aquest 
dissabte una festa i trobada 
d’entitats, Espai Imagina, a la 
plaça de l’Ajuntament des de 
les 6 de la tarda fins a la 1 de 
la matinada. Aquesta trobada 
es planteja com una festa 
amb espectacles familiars 
i actuacions musicals i una 
trobada d’intercanvi entre 
entitats locals de caràcter 
social o cultural, i col·lectius 
de procedència geogràfica 
diversa que plantegin alter-
natives a l’actual model de 
societat. A la trobada s’hi 
han convidat entitats locals 
i col·lectius diversos que tre-
ballen en el món de l’associa-
cionisme i el cooperativisme, 
la cultura, el conreu ecològic, 
el consum de proximitat, els 
moviments d’estudiants, les 
xarxes d’intercanvi, la banca 
ètica o els moviments paci-
fistes.

Nova edició de les 
Botigues al Carrer a 
l’Estalvi de Cardedeu

Cardedeu

Les botigues de Cardedeu 
sortiran al carrer aquest dis-
sabte, concretament al carrer 
Mare de Déu del Pilar al bar-
ri de l’Estalvi. Aquesta nova 
edició de Botigues al carrer 
és organitzada per la Unió 
de Botiguers de Cardedeu 
(UBC) en col·laboració amb 
la regidoria de Comerç i 
Turisme. L’objectiu de la 
jornada, de les 10 del matí 
fins a 2/4 de 9 del vespre, és 
mostrar l’oferta comercial 
del poble i oferir alguns pro-
ductes a preus interessants. 
En aquesta jornada hi partici-
paran una vintena d’establi-
ments comercials.

Més de 600 persones 
participen als tallers 
del Casal de Cultura 
de Montornès
Montornès del Vallès

Més de 600 persones s’han 
apuntat als 41 tallers 
del Casal de Cultura de 
Montornès, que engegaran el 
proper 1 d’octubre. Entre les 
propostes n’hi ha de l’àmbit 
de la dansa, les arts i manua-
litats per a adults i infants, la 
tecnologia, la cuina i la salut. 
Els organitzadors han ampli-
at grups en disciplines com la 
pintura i el ioga, i s’ha creat 
un nou grup d’iniciació al 
tai-txi. També s’ha incorpo-
rat un nou curs en l’apartat 
de dansa, que complementa 
els balls de saló i que són els 
balls en línia, tipus country. 
Els preus dels tallers oscil-
len entre els 10 i els 23 euros.

Es presenta el nou Classe A de 
Mercedes Benz

Granollers

Mb Motors va presentar el nou Classe A 
en una jornada de proves que es va fer la 

setmana passada al Circuit de Catalunya a 
Montmeló. El nou Classe A és un automòbil 
molt esperat, que es presenta amb una línia 
molt dinàmica, un motor molt potent i un 
ampli equipament de sèrie. A més, té els 
extres més innovadors del mercat.
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El cicle de xerrades 
de talent local, de 
Cardedeu, arriba a la 
cinquena edició
Cardedeu

El cicle de xerrades de talent 
local De Cardedeu al Món 
es reprèn la setmana que ve 
amb tres noves conferènci-
es a l’octubre, novembre i 
desembre. La programació 
del nou cicle començarà el 
4 d’octubre amb la xerrada 
amb l’emprenedora i empre-
sària Lola Casademunt; el 
8 de novembre serà el torn 
de la ballarina i coreògrafa 
Marta Carrasco, i el 13 de 
desembre, de l’actriu Rosa 
Vila. Com en els cicles ante-
riors, l’alcaldessa Calamanda 
Vila farà una entrevista al 
convidat i després s’obrirà 
un torn de preguntes i debat 
amb el públic assistent. Les 
trobades es fan cada primer 
dijous de mes, excepte els 
dies festius, a les 7 de la 
tarda a la biblioteca Marc de 
Vilalba.


