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Aquesta setmana, Jaume Rodri  i el seu fill estava enllestint l’escultura que es presentarà aquest diumenge

Sant Celoni

Laia Coll

A en Santi Santamaria és el 
nom de l’escultura que s’in-
augurarà aquest diumenge 
al  migdia en homenatge al 
desaparegut cuiner de Sant 
Celoni. L’obra ha estat feta 
per l’artista de Cardedeu 
Jaume Rodri, i promoguda 
per l’Associació d’Amics d’en 
Santi Santamaria, l’Ajunta-
ment i amb la col·laboració 
de particulars que hi han vol-
gut contribuir. L’escultura es 
presentarà a les 11 del matí 
al seu emplaçament, en un 
dels costats de la biblioteca 
l’Escorxador, entre el carrer 
Esteve Cardelús i el passeig 
de la Rectoria Vella. L’obra 
vol ser un record-homenat-

ge al cuiner de Sant Celoni, 
guardonat amb diverses 
estrelles Michelin, i que va 
morir el febrer de 2011 de 
forma sobtada. Durant l’acte, 
també es presentarà la Santi 
Santamaria Fundació.

La inauguració s’emmar-
ca dins les festes de Sant 
Martí, que comencen aquest 
divendres i s’allargaran fins 
dilluns. Les festes se celebren 
en honor al patró del munici-
pi, enguany amb un pressu-
post força reduït i amb una 
trentena d’activitats, princi-
palment culturals, que volen 
posar en valor i promoure la 
creació d’artistes locals. 

Aquest divendres a les 7 
de la tarda hi haurà el tret 
de sortida de la festa amb la 
inauguració de l’exposició dels 

projectes que s’han presentat 
al primer concurs del Museu 
Urbà a Can Ramis. Durant 
l’acte es donarà a conèixer el 
guanyador de la primera edi-
ció del concurs. L’obra esco-
llida, entre les 11 que s’han 
presentat, s’instal·larà en un 
espai exterior del municipi 
que, dins d’uns barems, l’artis-
ta podrà seleccionar. 

Com és tradició, dissabte 
es presentarà el desè número 
de la col·lecció local Anato-

mia del Còmic Celoní i que 
en aquesta edició és obra de 
Lluís Molina i Xavi Godoy.
L’Expressart’12, diumenge al 
matí serà el punt de trobada 
de joves i grans per fer art, en 
una de les activitats ja tradici-
onals i consolidada de la festa. 

El programa també inclou 

la Mostra de Tapes de la Tar-
dor Gastronòmica, que es va 
ajornar fa unes setmanes pel 
temps, l’espectacle coral amb 
Cromàtica Dones d’Aigua a 
càrrec del Cor de Dones del 
Centre Municipal d’Expres-
sió i la presentació del roure 
de Santa Maria a l’ermita de 
Sant Martí del Montnegre, 
una de les novetats dels 
actes. Dissabte i diumenge, 
la tradicional fira artesana de 
Sant Martí amb demostració 
d’oficis serà a la plaça de la 
Vila, on també hi haurà la 
ballada de danses del món. 
Diumenge no falta a la pro-
gramació el XVIII Concurs 
d’Allioli Vila de Sant Celoni. 
Els gegants del municipi 
també tindran el seu prota-
gonisme.

L’entitat de Canovelles estrena ‘L’Auca de la Comissió Sant Antoni Abat’

La Comissió Sant Antoni Abat 
celebra els 50 anys amb teatre

L’Ametlla del Vallès

EL 9 NOU

La Comissió Sant Antoni Abat 
de Canovelles continua amb la 
celebració del seu cinquantè 
aniversari amb l’estrena del 
muntatge teatral L’Auca de la 

Comissió Sant Antoni, aquest 
dissabte i diumenge a les 6 de 
la tarda al teatre Can Palots. 
L’obra repassa els personatges 
i els moments que han marcat 
cinc dècades d’associacionis-

me a Canovelles.
L’auca és un dels projectes 

que ha generat més il·lusió 
entre les diferents seccions, 
on un bon grapat d’actors 
han estat treballant durant 
molts mesos per portar a l’es-
cenari tots aquells passatges 
que han marcat la història 
de l’entitat. A banda de la 
feina dels actors, també s’ha 
d’esmentar el gran nombre 
d’entrevistes fetes a les per-
sones que han contribuït a la 

fundació i al projecte social 
de la Comissió. Per això, les 
representacions d’aquest cap 
de setmana es presenten com 
un homenatge a totes les per-
sones que han fet possible 
que s’hagi arribat als 50 anys 
de vida de l’entitat.

Les entrades ja es poden 
comprar de forma anticipa-
da i una hora abans de cada 
representació, amb preus 
especials per als socis i sim-
patitzants.

Vallromanes celebra 
la segona Jornada 
Gastronòmica de 
Tastets
Vallromanes

Vallromanes celebra aquest 
dissabte la segona Jornada 
Gastronòmica de Tastets a 
la pista coberta. Els visitants 
podran degustar diferents 
plats per dinar i per sopar, 
des de 2/4 d’1 fins a 2/4 de 
5 de la tarda, i des de les 7 
de la tarda fins a 2/4 d’11, a 
un preu únic. Els tiquets es 
podran comprar el mateix 
dia a la pista coberta. Aquest 
any hi participen els res-
taurants La Plaça, Can Poal, 
Sant Miquel, La Noguera, 
El Casal, La Boutique del 
Peix, Acipenser, Can Gurgui, 
Divertenis, restaurant Sauló 
i Consorci DO Alella. Aques-
ta cita gastronòmica estava 
programada per al 20 d’octu-
bre, però la previsió de fortes 
pluges va obligar a ajornar-la. 

Xerrada sobre 
recs històrics   
de la Garriga

La Garriga

El cicle sobre patrimoni local 
Pedres, Aigua i Terròs conti-
nuarà aquest divendres amb 
una nova xerrada. A les 8 del 
vespre a Can Raspall, l’histo-
riador Jaume Oliver parlarà 
sobre “El rec monar i altres 
recs històrics garriguencs”, 
en què parlarà de la impor-
tància històrica del regadiu 
a la Garriga. En aquesta 
xerrada es descobriran els 
secrets d’infrastructures 
hidràuliques que han esde-
vingut elements principals 
del patrimoni i la història del 
municipi. El cicle continuarà 
el 30 de novembre amb la 
conferència “Conservació 
de varietats locals d’horta a 
la Garriga: situació actual i 
perspectives de futur”.

Matinal ornitològica 
al torrent del Verder, 
a l’Ametlla

L’Ametlla del Vallès

El Grup Ornitològic del 
Tenes, en col·laboració amb 
l’Ajuntament de l’Ametlla, 
farà una matinal ornitològica 
pel torrent del Verder aquest 
diumenge. A les 10 del matí, 
des del camp de futbol, 
començarà la ruta guiada per 
un ornitòleg professional. La 
caminada preveu realitzar 
la detecció i identificació de 
diverses espècies d’ambients 
forestals. A les 12 del mig-
dia, al parc de la Miranda, 
es faran un seguit de tallers 
oberts a tothom. Es faran 
activitats relacionades amb 
la construcció de caixes niu, 
menjadores i, si hi ha dispo-
nibilitat, s’alliberarà algun 
rapinyaire al mateix parc.

La Joventut 
Sardanista de 
Martorelles comença 
a celebrar 80 anys
Martorelles

La Joventut Sardanista de 
Martorelles comença aquest 
dissabte a celebrar el vuitan-
tè aniversari de la seva fun-
dació. El primer acte, a 2/4 de 
7 de la tarda, serà un recital 
concert amb cançons de tots 
els temps, mentre que a les 
7 de la tarda començarà un 
ball de tarda a càrrec del can-
tant Jack Carmelo. El preu 
de l’entrada és de 5 euros, i 
de 3 per als socis. L’entitat 
continuarà la celebració de 
l’aniversari al llarg de tot 
l’any que ve. 

L’acte es farà dins les festes de Sant Martí del municipi

Sant Celoni inaugura diumenge 
l’escultura a Santi Santamaria


