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El bar Baobab bufa 20 espelmes aquest dissabte amb una xocolatada, sopar i ball
El popular bar Baobab, situat al carrer Major, celebra el seu
20è aniversari a la ciutat aquest dissabte amb una xocolata
per als més menuts a la tarda i un sopar i ball a partir de les
nou de la nit. El propietari del local, Halassane N'Diaye, ha
explicat a Cugat.cat que el bar va ser el punt de partida de la
seva relació amb la nostra ciutat. Ja s'han esgotat els 200
tiquets per participar al sopar.

Fa 20 anys que Halassane N'Diaye, provinent de Guinea, va obrir el bar Baobab al carrer Major de la nostra
ciutat. N'Diaye ha vist créixer Sant Cugat en aquestes dues dècades des de l'establiment del local i afirma que
la ciutat segueix mantenint 'el seu esperit de poble'
El propietari del local, Halassane N'Diaye, ha explicat que el Baobab li va obrir la porta cap a la seva
introducció a Sant Cugat. Són declaracions a Cugat.cat.
Halassane N'Diaye: El que jo puc dir és que aquest local m'ha obert la porta i m'ha posat en contacte
amb la gent de Sant Cugat, és una cosa que mai podré oblidar.
L'arrelament de Halassane N'Diaye a la ciutat és complet, ja que va ser Caparrot de l'Any 2003 i aquest estiu
passat, pregoner de les Barraques de Festa Major. Per això, N'Diaye també ha destacat la seva bona relació
amb els joves i l'hospitalitat dels santcugatencs.
Halassane N'Diaye: Jo des que vaig arribar fins avui sempre he vist la mateixa conducta en els
santcugatencs, jo mai m'he sentit com una persona de fora.
L'especialitat del bar Baobab són els entrepans de pit de pollastre amb maionesa, orenga i formatge.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/societat/45483.html
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