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Una escultura recorda Santi Santamaria tant com a cuiner com pel seu compromís intel·lectual

El record de Santamaria, 

sempre  present

Sant Celoni

EL 9 NOU

L’any després de la mort de 
Santi Santamaria ha estat 
marcat pels canvis, les posa-
des al dia, el tancament dels 
restaurants Evo i Singapur, 
i també pel record del reco-
negut xef de Sant Celoni. 
El restaurant mare, Can 
Fabes, va decidir fer un punt 
i apart després d’un any de 
transició, i a principis d’estiu 
va encetar una nova etapa 
amb l’estrena de menús i 
d’una imatge caracteritza-
da pel color daurat. Així, el 
restaurant de Sant Celoni 
ha començat a preparar uns 
menús molt propers a la 
natura i a un producte biodi-
nàmic i ecològic, a més d’im-
pulsar menús per a celíacs 
i per a vegetarians. També 
ofereix el càtering Mil Fabes 

Càtering per poder arribar 
a més gent i a un públic més 
jove. Can Fabes també s’ha 
convertit aquest any en el 
primer restaurant de la Guia 
Michelin –en la qual manté 
les dues estrelles– que dispo-
sa d’una aplicació pròpia per 
a smartphones amb què es 
poden veure els plats i la car-
ta de vins, i fer-hi reserves.

Però el record de Santama-
ria continua molt present, 
tal com s’ha encarregat de 
demostrar l’Associació Amics 
d’en Santi Santamaria, que 
a principis de novembre 
s’encarregava d’inaugurar 
una escultura en un dels 
costat de la biblioteca feta 
per l’artista Jaume Rodri, de 
Cardedeu. L’escultura s’ha 
fet per homenatjar el cuiner 
per la seva aportació a la 
cuina, però també pel seu 
compromís intel·lectual, de 

ciutadà i recordar-lo com un 
bon amic. L’escultura està 
formada per dues pedres, 
una de granit del Montnegre 

de 22 tones, i una de marbre 
del Montseny, d’unes tres 
tones. Aquest any també 
es va presentar un llibre 

pòstum, Una reivindicación 
del buen comer, i es va fer 
una jornada gastronòmica  a 
l’EVO en record seu.

Les colles castelleres vallesanes viuen una bona temporada

Castellers més amunt
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El 4 de 8 dels Xics fet a la plaça de la Porxada durant la seva diada
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Els Castellers de Caldes celebrant que eren colla de set

Granollers / Caldes de M.

EL 9 NOU

Les colles castelleres valle-
sanes han viscut una bona 
temporada. Els Xics de 
Granollers la van tancar amb 
la celebració de la seva diada 
a la plaça de la Porxada acon-
seguint una actuació inèdita. 
La colla grana va descarregar 
un 4 de 8, un 2 de 7 i un 7 de 
7 com a castells més desta-
cats. El 4 de 8 ja era el setè de 
la temporada, mentre que de 
torres de 7 ja n’havien des-
carregat sis. D’altra banda, a 
Granollers van voler repetir 
el 7 de 7, una construcció 
que van portar i estrenar 
al Concurs de Castells de 
Tarragona. Aquests resultats 
han fet que la colla estigui 
molt il·lusionada de cara a la 
propera temporada.

Per la seva banda, els 
Castellers de Caldes no obli-
daran aquesta temporada 
perquè han aconseguit ser 
colla de set, després de des-
carregar cinc 3 de 7 i diversos 
4 de 7. En la darrera actuació, 
a més, van aconseguir un 
altre castell inèdit, el 3 de 6 
aixecat per sota, completant 
tota la gamma de castells de 
sis, exceptuant el 9 de 6. 

Aquesta mateixa cons-
trucció, el 3 de 6, és la que 
van assolir els Castellers de 
Mollet durant la seva vintena 
diada. L’actuació es va com-
pletar amb un 5 de 6, un 3 de 
6 i un 4 de 6 amb agulla. Per 
celebrar el vintè aniversari 
de la colla es van fer altres 
activitats, com una exposició 
fotogràfica.

Mig segle de Comissió Sant Antoni Abat
Canovelles

El 2012 ha estat l’any del cinquantè aniversari de la Comissió 
Sant Antoni Abat de Canovelles, que ho anat celebrant amb 
diferents activitats, com una diada de Sant Antoni especial, la 
gravació d’un lipdub o la representació d’una auca d’aquests 
50 anys de vida. A més, l’aniversari ha coincidit amb la reno-
vació de la Junta de la Comissió. L’anterior va dimitir en bloc. 
L’entitat de Canovelles ara és presidida per Laura Ruiz.
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Cervesa feta amb aigua termal, des de Caldes
Caldes de Montbui

Caldes ha llançat aquest any La Calderina, l’única cervesa 
artesanal catalana feta amb aigua termal. Els productors 
vallesans Art Cervesers, de Canovelles, han estat els encar-
regats d’elaborar la cervesa a partir de la combinació d’aigua 
mineromedicinal termal, aigua, malt, llúpols i llevat de baixa 
fermentació. L’Ajuntament va tirar endavant aquest projecte 
per buscar la singularitat i l’originalitat a través del principal 
valor turístic del municipi, el termalisme.
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