
L’Oficina virtual d’Estabanell

Energia us permet disposar

d’una zona privada a

través de la qual podreu

accedir a serveis i dur a terme gestions

quan vulgueu i des d’on vulgueu.

Amb comoditat i de manera molt

senzilla, tindreu al vostre abast tota

la informació respecte el vostre

subministrament elèctric, 24 hores al

dia i 365 dies a l’any, sense trucades

ni esperes.

Oficina Virtual:
Oficina Personal.

Eficàcia en la gestió,
proximitat en el tracte.

Conegui el seu historial de consums

des d'on vulgui, i a l'hora que vulgui.

Dilluns, 4 de febrer de 2013

NOU9 CALAIX EL 15

Ivan Solà i Jeróme Bondaz davant el restaurant de Sant Celoni

Sant Celoni

T.T.

Quan torni a obrir les por-
tes aquest dimecres, el 
restaurant Can Fabes de 
Sant Celoni encetarà ofi-
cialment una nova etapa 
propiciada per la marxa del 
xef d’aquests darrers dos 
anys i mig, Xavier Pellicer. 
El nou camí el començarà de 
la mà de dos professionals ja 
coneguts de la casa, el fran-
cès Jeróme Bondaz com a xef 
i el manresà Ivan Solà com 
a assessor. “Són dos grans 
professionals, que han estat 
molt vinculats a Can Fabes i 
que entre ells tenen un gran 
feeling”, ha explicat a EL 9 
NOU Regina Santamaria, al 
capdavant del restaurant des 
de la mort del seu pare ara 
farà dos anys.

Bondaz, nascut a la pobla-
ció francesa d’Evian, va 
treballar a Can Fabes entre 
els anys 2009 i 2011, però 
també ha estat treballant 
amb altres restaurants de 
prestigi com Pic amb Anne-
Sophie Pic (de tres estrelles 
Michelin), George Blanc de 
Vonnas, Pont de Brent amb 
Gerard Rabaey o al Louis XV 
amb Alain Ducasse, entre 
altres. Regina Santamaria el 
defineix com un gran cuiner. 
“Des que va entrar a casa 
sempre li hem seguit la pista. 
De fet, ell havia de rellevar 
el cuiner del restaurant de 
Singapur, però amb la mort 
del pare el projecte es va 
estroncar. Sempre, però, 
l’hem tingut en ment”.

Molts més anys, un total 
d’11, va estar Solà a Can 
Fabes. “Durant molt temps 
va ser la mà dreta del meu 

El restaurant de Sant Celoni fitxa el xef Jerome Bondaz i l’assessor Ivan Solà

Can Fabes, punt i a part

pare, en l’últim any l’acom-
panyava en tots els viatges, 
treballaven molt junts... En 
Santi li tenia molt afecte. 
Sempre ha estat un gran 
amic de la família i s’estima 
molt la casa”, recorda Santa-
maria. També havia treballat 
als restaurants Maximan, 
Àbac i All’Enoteca a Canale. 
Aquest últim any s’ha dedi-
cat a treballar la terra, per 
conèixer els seus productes i 
tot el que significa.

TORNA EL MENÚ                  
A CAN FABES

En aquesta nova etapa, Can 
Fabes incorpora altres nove-
tats. A partir de la setmana 
que ve recupera la carta, 
baixa preus i també ofereix 
un menú de temporada i un 
menú sorpresa. “Així oferim 

un ventall de preus més 
ampli. Mantenim el gran 
menú, però també oferim 
l’oportunitat de menjar a la 
carta a un preu més econò-
mic i en menys temps”, ha 
comentat la responsable de 
l’establiment. En aquests 
moments estan acabant de 
perfilar la carta, però el preu 
a la carta pot sortir a poc 
més de 100 euros, amb IVA 
inclòs, i sempre depenent 
dels productes.

Pel que fa la matèria, pre-
cisament, continuaran amb 
la mateixa línia, aprofitant al 
màxim els productes de tem-
porada i els de la terra. “Seria 
una tonteria canviar la línia, 
estant a tocar del Montseny 
i tan a prop del mar”, afirma 
Santamaria.

També continua endavant 
l’espai Elements 4_12, cone-
guda com la fonda de Can 
Fabes, amb un menús que va 
canviant amb tres entrants, 
tres plats i postres a triar al 
preu de 42 euros o 48 amb 
beguda, amb l’IVA inclòs.

Concurs de cartells 
per al certamen de 
roses i art floral a 
Santa Eulàlia

Santa Eulàlia de Ronçana

La Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Eulàlia 
de Ronçana ha convocat el 
primer concurs de cartells 
per anunciar la segona edició 
del Concurs de Roses i Exhi-
bició d’Art Floral, que es farà 
el 12 de maig al municipi. Els 
interessats podran presentar 
fins a dues propostes, en 
qualsevol tècnica artística, 
fins al 28 de febrer al Centre 
Cívic i Cultural La Fàbrica. El 
jurat atorgarà un únic premi, 
dotat amb 600 euros, que 
es podrà declarar desert. El 
jurat també podrà concedir 
les mencions honorífiques 
que consideri oportunes als 
treballs seleccionats. 

Passejades 

guiades al Parc 

Natural del 

Montseny

Montseny

El Parc Natural del Montseny 
ha programat un any més pas-
sejades guiades durant tots 
els diumenges de l’any fins al 
15 de desembre. Els guies de 
diferents entitats ofereixen la 
possibilitat de conèixer diver-
sos aspectes del parc, com el 
paisatge, el patrimoni cultu-
ral i natural, la fauna i la flo-
ra. La primera es va fer aquest 
diumenge per fer un tomb 
pels boscos del Montseny i 
descobrir la vall de Santa Fe. 
La sortida de diumenge que 
ve proposa passejar per tres 
ponts perduts dels entorns 
de Viladrau. Les passejades 
seran de les 11 del matí a les 
2 del migdia.


