
Som capaços de fer sortir el millor de nosaltres quan ens unim, quan un “jo” es 

converteix en un “NOSALTRES”. Per això volem que aquest gran EQUIP que formem 

entre tots continuï creixent, motivat pel talent i l’afany de superació.

JUNTS podem assolir qualsevol fita que ens proposem, perquè els que creuen que les 

coses es poden fer són els que aconsegueixen fer-les. Això és

actitudazul.com

.

La Liga Endesa, la fem 
entre tots

Dilluns, 15 d’octubre de 2012

NOU9 CALAIX EL 23

R
A

M
O

N
 F

E
R

R
A

N
D

IS

Dissabte a la tarda es podien fer tasts de platets de tardor i de vins

Sant Celoni viu un cap de 
setmana molt gastronòmic 
amb els tomàquets i els vins 
com a protagonistes
L’acte formava part de la Tardor Gastronòmica

Sant Celoni

Laia Coll

Prop de 500 persones han 
participat aquest cap de 
setmana en les activitats 
programades dins la segona 
edició de la Tardor Gastro-
nòmica de Sant Celoni. Els 
tastos de platets de tardor i 
vins va atraure gran part de 
l’atenció. 

Divendres al matí, més de 
70 persones van ser a Can 
Ramis per tastar varietats 
antigues de tomàquet amb 
el cuiner vallesà Pep Salse-
tes. L’activitat, que tenia el 
suport del Consell Comarcal 
Vallès Oriental, va perme-
tre provar cinc varietats de 
tomàquet que eren principal-
ment de la comarca i entre 
les quals hi havia el Tardà de 
Riells del Fai o el Pometa de 
Santa Eulàlia de Ronçana. 
Els participants van poder 
experimentar-ne el seu gust, 
textura, sabor i olor. 

A la tarda, la xerrada d’ini-
ciació al tast de vins de Bode-
gues Costa va omplir gran 
part de l’aforament (50 per-
sones) i va fer un recorregut 
per la procedència dels vins i 
les diferents varietats, que es 
va remullar amb alguns vins.
El tast de platets de tardor i 
vins va tornar a portar movi-
ment a la plaça de la Vila 
dissabte a partir de les 7 de 
la tarda. Unes 300 persones 
van degustar tres dels platets 
i dos vins que van preparar 
sis restaurants i una bodega 
de Sant Celoni. La majoria de 
restauradors feien una valo-

ració molt positiva de l’es-
deveniment, que es va haver 
d’acabar abans d’hora perquè 
la majoria van esgotar totes 
les existències. 

Aquest dimecres, la Tardor 
Gastronòmica continuarà 
amb cuina en directe a la pla-
ça del Bestiar. 

Xavier Grasset 
parlarà del bon 
humor a l’Aula de 
Cultura de Cardedeu

Cardedeu

El periodista Xavier Grasset 
participarà aquest dimarts 
en la setena edició del Cicle 
de Conferències de l’Aula 
de Cultura de Cardedeu. El 
periodista oferirà la xerra-
da “Com mantenir el bon 
humor”, a partir de 2/4 de 
9 del vespre al Centre Cul-
tural. Grasset parlarà de si 
el bon humor serveix per 
afrontar millor la vida, de si 
pot ajudar a rebaixar la ten-
sió, a afrontar les pèrdues i 
dificultats, o a encarar millor 
els problemes quotidians. 
També parlarà del que cal fer 
perquè la gent es pugui man-
tenir amb bon humor.


