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Petits i grans van participar en el comiat del cafè cultural i gastronòmic Tarambana

El cafè cultural Tarambana de Cardedeu tanca després de celebrar diferents actes

Comiat de festa major

Cardedeu

A.F.

El Cafè Cultural Tarambana 
de Cardedeu ja és història. 
Diumenge va tancar les por-
tes, però abans va oferir una 
gran festa de comiat, que es 
va convertir en una petita 
festa major de tardor amb 
moltes entitats culturals 
implicades i molta gent que 
sempre ha donat suport al 
projecte. Ja dijous, l’Agru-
pació Coral Cardedeuenca 
va entrar per sorpresa al 
Tarambana per fer una peti-
ta actuació. Divendres es va 

celebrar L’últim sopar, amb 
plats distintius del local 
gastronòmic i es va allargar 
les hores amb punxadiscos 
també habituals a la sala. 

Dissabte va ser el dia més 
complet. Xavier Baró, de 
Lleida, va oferir el darrer 
concert vermut i, després 
de dinar, la tarda va conti-
nuar amb l’actuació de dos 
membres de La Pegatina. Un 
horari poc corrent i un públic 
molt familiar per a un con-
cert de rumba amb totes les 
lletres. Seguidament, al pati 
de Vil·la Paquita es va fer 
una mostra de cultura popu-

lar amb els Diables, la Colla 
Gegantera, la Colla Bastone-
ra, l’Agrupació Sardanista i 
el Ball de Bot. 

Després d’una petita pau-
sa per sopar van començar 
les actuacions de músics, 
amics i col·lectius que van 
voler acomiadar-se amb 
l’estil propi del Tarambana. 
Alguns van aportar un punt 
còmic a la nit i d’altres, 
amb un toc emotiu, van fer 
saltar les llàgrimes dels res-
ponsables del Tarambana. 
El gran moment d’eufòria 
col·lectiva va arribar amb 
el Tarampunt, un petit 

espectacle que recorda als 
A punts dels dies de festa 
major a Cardedeu. Aquest 
va consistir a versionar el 
Jo vull ser la meva Iaia i fer 
l’adaptació del Tarambana 
Style. Seguint el gran èxit 
musical, els assistents al 
comiat es van posar les ulle-
res de sol i van acompanyar 
els tres protagonistes, que 
van pujar a la barra a fer 
la coreografia. Jaume Pla 
(Mazoni) i dos membres 
dels Terratombats van 
enllestir la nit amb cançons, 
energia i molta improvisa-
ció. 

Can Fabes manté 
les dues estrelles 
Michelin

Sant Celoni

Després de perdre la tercera 
estrella Michelin l’any pas-
sat, el restaurant Can Fabes 
del desaparegut Santi Santa-
maria ha conservat enguany 
les dues estrelles, igual 
que l’Àbac o el Lasarte de 
Barcelona, o Les Cols d’Olot. 
D’altra banda, el Santceloni 
de Madrid, amb Òscar Velas-
co al capdavant, també es va 
quedar amb les dues estre-
lles, tot i que moltes quinie-
les li donaven la tercera. 

Santa Eulàlia convoca 
el primer concurs de 
pessebres

Santa Eulàlia de Ronçana

L’Ajuntament de Santa Eulà-
lia ha convocat per a aquest 
desembre el primer Concurs 
de Pessebres obert a tota la 
població. Les inscripcions 
es poden fer de l’1 al 14 de 
desembre. Els pessebres gua-
nyadors obtindran una panera 
de Nadal que s’entregarà el 30 
de desembre al Centre Cívic 
i Cultural La Fàbrica. Aquest 
dimarts a les 8 del vespre, 
l’artista Joan Condal farà una 
xerrada sobre “Com fer un 
pessebre de guix”.

Taller de danses 
mediterrànies a escoles 
de les Franqueses

Les Franqueses del Vallès

Passaltpas impartirà aquesta 
setmana un taller de danses 
mediterrànies a les escoles 
Bellavista-Joan Camps i 
Colors de les Franqueses del 
Vallès. L’activitat acabarà 
amb una ballada dels partici-
pants el 2 de desembre dins 
la Festa de la Diversitat. 

Trobada dels membres 
de la Penya Cunitu 
a l’Ajuntament de 
Granollers

Granollers

La Penya Cunitu de 
Granollers va ser rebuda, 
com cada any per aquestes 
dates, a l’Ajuntament de 
Granollers per l’alcalde Josep 
Mayoral, la regidora de 
Serveis Socials i Gent Gran, 
Maria del Mar Sánchez, i 
altres representants munici-
pals. La delegació de la Penya 
Cunitu estava encapçalada 
per la seva presidenta en fun-
cions, Anna Collado. Després 
de l’entrega d’un obsequi 
institucional, els membres 
de la Penya es van fer una 
fotografia a l’escala principal 
de l’edifici de l’ajuntament. 
La Penya Cunitu, fundada el 
1941, és formada ara per uns 
140 socis. JÚ
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