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Xavier Pellicer a la cuina de Can Fabes l’any 2011

El restaurant de Sant Celoni i el xef trenquen la relació de mutu acord

Can Fabes tanca una etapa amb 
la marxa de Xavier Pellicer
Sant Celoni

EL 9 NOU

El restaurant Can Fabes de 
Sant Celoni acaba de tancar 
una nova etapa. El xef Xavier 
Pellicer, ànima de l’establi-
ment des de la mort ara farà 
dos anys de Santi Santama-
ria, ha decidit plegar després 
de meditar-ho molt, perquè 
creu que ja s’ha acabat una 
etapa. Les dues parts, repre-
sentades per les societats 
El Racó de Can Fabes SL i 
Selecció, prestigi i qualitat 
SL, ha decidit de mutu acord 
posar fi a l’actual etapa de 
col·laboració, “per poder-se 
dedicar amb exclusivitat als 
seus respectius projectes 
individuals”. 

La notícia de la marxa de 
Pellicer ha coincidit amb el 
tancament de Can Fabes fins 
al proper 5 de febrer “per 
manteniment del restaurant 
i treball intern de l’equip”. 
Asseguren que el dia 6 reo-
brirà les portes per continuar 
atenent els seus clients, i 
amb un nou equip, que la 
família Santamaria-Serra 
preveu fer públic aquest 
divendres.

Pellicer, que havia estat 
xef del restaurant Àbac de 
Barcelona, va entrar a Can 
Fabes el mes de setembre 
del 2010 com a cap de cuina 
i codirector de l’establiment, 

al costat de Santi Santama-
ria i Àngels Serra. La seva 
incorporació era fruit d’una 
societat que els dos xefs 
havien creat amb l’objectiu 
de garantir la presència 
constant de Santamaria o 
Pellicer al restaurant. El 
febrer de l’any 2011, però, 
va arribar la mort sobtada 
de Santi Santamaria. Pelli-
cer va continuar com a xef i 
codirector de l’establiment, 

mentre que la filla de San-
tamaria, Regina, va agafar 
les regnes del negoci. L’any 
de la mort del xef de Sant 
Celoni, el 2011, el restaurant 
va perdre la tercera estrella 
Michelin, i ha conservat fins 
ara les altres dues.

El juliol passat, Can Fabes 
va entrar en una nova etapa 
amb l’estrena d’imatge i nous 
menús de la mà de Pellicer, 
encara més propers a la natu-

ra i a un producte biodinàmic 
i ecològic. Els canvis van 
arribar després d’un any de 
transició.

Dos mesos més tard, al 
setembre, va obrir l’espai 
Elements 4_12, una nova 
fonda de cuina tradicional 
catalana amb un menú can-
viant que varia segons els 
productes de temporada, 
compartint cuina i xef amb 
Can Fabes.

Santa Eulàlia 
celebra la festa 
dels Tres Tombs

Santa Eulàlia de Ronçana

El municipi de Santa Eulàlia 
de Ronçana celebrarà aquest 
diumenge la festa dels Tres 
Tombs, que començarà a les 
9 del matí amb un esmorzar a 
La Fàbrica. A les 11 del matí 
començarà la cercavila fins a 
l’església, amb l’acompanya-
ment d’una xaranga. Allà es 
farà una missa i es repartiran 
els panets de Sant Antoni. 
Els Tres Tombs i la benedic-
ció dels animals començarà 
a les 12 del migdia, a la plaça 
Maragall. Al final, es repar-
tiran carquinyolis i vi bo per 
a tothom. Els actes continu-
aran a 2/4 de 3 de la tarda 
a La Fàbrica amb un dinar i 
un ball amb música en viu. 
La festa està organitzada 
per la Comissió Amics del 
cavall amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. 

Sessió de contes 
per a grans, a 
Can Barbany

Granollers

L’Espai Tranquil de l’esta-
bliment Can Barbany de 
Granollers acollirà aquest 
divendres a partir de les 6 de 
la tarda una sessió de contes 
per a grans sota el títol Pere 
Calders, de la mà d’en Tísner. 
La sessió anirà a càrrec del 
grup Para Bé l’Orella, format  
per Teresa Arrufat, Antonio 
Bermejo i Maite Mompart. 
En aquesta sessió, Tísner 
servirà per endinsar els 
oients en l’univers de Pere 
Calders.

Alumnes del Taller d’Art Municipal fan un ninot de cinc metres per Carnaval

Caldes ‘cremarà’ Wert
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Alumnes del taller amb les professores, aquest dimarts a la tarda treballant en el ninot

Caldes de Montbui

EL 9 NOU

Seguint la tradició de cada 
Carnaval, Caldes cremarà 
un altre ninot gegant que, 
aquest any, estarà inspirat en 
la figura del ministre d’Edu-
cació, José Ignacio Wert. El 
ninot, de cinc metres d’alça-
da, el fan els alumnes d’entre 
4 i 15 anys del Taller d’Art 
Municipal Manolo Hugué, 
com han fet des de l’any 
1992.

El conjunt acabat es podrà 
veure durant la rua de Car-
naval calderí el dissabte 9 de 
febrer, a partir de 2/4 de 7 
de la tarda, però es cremarà 
al vespre, quan ja sigui fosc, 
després de l’entrega dels pre-
mis i la lectura dels Esbroncs, 
i abans del concert amb Emili 
Baleriola. Hi participaran el 
Ball de Diables de Caldes.

Els actes de Carnaval a Cal-
des començaran el dissabte 
9 de febrer a les 5 de la tarda 
a la plaça de Romà Mart amb 
la celebració d’una festa 
infantil a càrrec de la com-
panyia Pep López. A 2/4 de 7 
de la tarda començarà la rua 
de Carnaval des de la plaça 
Romà Martí fins al pavelló 
del Bugarai. Es premiaran 
les millors disfresses tant 
en categoria individual, com 
de parelles, trio, grup, com-
parsa i millor esbronc. Fins 
al dimecres 6 de febrer està 
obert el període d’inscrip-
cions de les comparses. Els 
grups, però, també tindran 
l’opció d’inscriure’s el mateix 
dissabte de Carnaval de les 
5 a les 6 de la tarda a la plaça 
Romà Martí.

A les 8 del vespre s’entre-
garan els premis, es llegiran 
els esbroncs i es cremarà el 
ninot. La festa, que es farà al 
pavelló del Bugarai, s’allarga-
rà fins a les 3 de la matinada.  
A les 8 del vespre, al Cafè del 
Centre, començarà el concert 
de jazz i rock d’Emili Baleri-
ola.


