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PUBLICITAT

I N F O R M A C I Ó

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.
Per a qualsevol aclariment poden trucar al 902 509 600

BONASTRE
Dia: 20 d’abril de 2010
Horari: de 9:00 a 14:00 h (Ref. 2711877) 
Carrers afectats: (ALT CAMP, ANDORRA, BAIX PENEDÈS 
(URB. LA VINYA), BARCELONA (URB. LA VINYA), BONAS-
TRE (URB. LA VINYA), CAL LLORENÇ, CAPELLA, CATALU-
NYA (URB. LA VINYA), FALLONGA, LA FONT DE LA GAVAT-
XA, GARRAF (URB. LA VINYA), GIRONA, LA POBLA (URB. 
LA FONT DE LA GAV.), LA VINYA, LA VINYA) 

SANT JAUME D’ENVEJA
Dia: 21 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 12:00 h (Ref. 2772083) 
Carrers afectats: (AMPOSTA, BASSA, BARIA, CIGARRET, 
MONTELLS)

AMPOSTA
Dia: 21 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 12:00 h (Ref. 2772083) 
Carrers afectats: (EUCALIPTUS, LLANADA) 

L’AMETLLA DE MAR
Dia: 22 d’abril de 2010
Horari: de 7:30 a 8:00 h (Ref. 2761067) i de 7:30 a 15:00 h (Ref. 
2740723)
Carrers afectats: (BORDERET, PINAR, SERRAMOCA) 

PASSANANT I BELLTALL
Dia: 22 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 9:00 h i de 13:00 a 14:00 h (Ref. 2719541) 
Carrers afectats: BELLTALL (ALTA, BAIXA, CAPELLES, DE 
BAIX, DE DALT, ESGLÉSIA, FONT (LA), LES ERES, MAJOR, 
SANT ANTONI, SANT JOAN, SANT ROC, VELL DE VALLBO-
NA), GLORIETA (SALA), LA SALA (FONT), PASSANANT 
(GLORIETA, SANTA MARIA) 

Dia: 22 d’abril de 2010
Horari: de 8:00 a 14:00 h (Ref. 2719541) 
Carrers afectats: PASSANANT (BONAVISTA, CASTELL, CATA-
LUNYA, COLOM, DE BELLTALL, FORN (DEL), J. CARNER, 
LA FONT, MESTRA MARIA CATALÀ, MAJOR, NOU, PLAÇA, 
PATI, SALA LA., SANT ISIDRE, SANTA MARIA, TÀRREGA), 
LA POBLA DE FERRAN (NORD, POBLA (LA)) 

MONTBRIÓ DEL CAMP
Dia: 23 d’abril de 2010
Horari: de 7:30 a 8:30 h i de 17:00 a 17:30 h (Ref. 2708003) 
Carrers afectats: (BOTARELL (DE), CARCELLER, CLOSA, 
CONCÒRDIA, DE L’EIXAMPLE, ESCORNALBOU, FRUCTU-
ÓS CANONGE (DE), GUILLEM DE JORDÀ, JACINT VERDA-
GUER (DE), JOAN MIRÓ, JOSEP M. SOLER (DE), LLUÏSA DE 
DALMAU (DE), MONT-ROIG (DE), NICOLAU (DE), PAÏSOS 
CATALANS, REC, RIERA, RIUDE.)

Comunica als seus clients i al públic en general de les poblacions a 
sota indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la 
qualitat del servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament 
d’energia, al lloc, el dia i les hores que a continuació es detallen:
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PUBLICITAT

SE CONVOCA LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON
UN SOLO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN, DEL SIGUIENTE CONTRATO:

Presentación de ofertas y apertura: En el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF). Dirección General de Explotación de la Infraestructura. Jefatura de
Gabinete de Contratación y Compras de Estaciones de Viajeros. C/Agustín de Foxá, s/n,
Estación de Chamartín, Edificio 21, 2ª planta. 28036 Madrid. Teléfono: 91 300 62 96.
La información de esta licitación se encuentra en la página web de ADIF:
http://www.adif.es/
Los gastos de publicidad del presente anuncio serán con cargo a la/s empresa/s
adjudicataria/s.

OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RESTAURACIÓN
DE LA FACHADA DE LA ESTACIÓN DE RIPOLL (GERONA).
Expediente: 3.0/5300.0062/9-00000

Presupuesto de licitación: 169.995,54 euros (sin IVA)
Valor estimado del contrato: 169.995,54 euros (sin IVA)
Plazo de ejecución: 3 meses

Presentación de las ofertas: Hasta las 10:00 horas del día 27 de abril de 2010.

Apertura de ofertas económicas: A las 9:30 horas del día 24 de mayo de 2010.

Disponibilidad de documentación: Hasta el día 27 de abril de 2010, en la
página web de ADIF: www.adif.es

ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS www.adif.es
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Vidal i Barraquer, 28
Tel. 977 111 886 - TARRAGONA

MENÚ DIARI DE DIMARTS A DIVENDRES

● Els historiadors Biel
Pubill i Josep Maria Raduà
acaben de publicar Perxes
i asgorfes, un recull de fo-
tografies antigues d’Ascó,
que s’inclou en la col·lec-
ció La Galvana. Segons els
autors, el títol evoca les as-
gorfes de les cases d’Ascó,
que ofereixen «magnífi-
ques vistes» del poble. De
fet, uns dels objectius de
l’obra ha estat trobar foto-
grafies curioses de carrers
i places, vistes generals de
la població, i també ins-
tantànies dels esdeveni-
ments històrics i festius
que van marcar el dia a dia
d’aquest poble de la Ribe-
ra d’Ebre. D’altra banda,
les perxes –que és com a
Ascó s’anomenen els por-
xos– s’han convertit en
una referència del patri-

moni arquitectònic de
l’anomenada Vila Closa
del poble, i un tret d’iden-
titat d’Ascó. És el cas de
les perxes de Pere Sans,
del carrer de Santo Do-
mingo, de les Portetes o de
Cal Cavaller. De fet, una
imatge de la perxa de Cal
Cavaller dels anys vint del
segle passat és la que ha
servit per il·lustrar la por-
tada del llibre. Perxes i as-
gorfes es presentarà el 15
d’abril a les 19.30 h, a la
sala d’actes de l’Ajunta-
ment d’Ascó.

De Perxes i asgorfes se
n’ha fet una edició de 600
exemplars, gràcies al su-
port de l’Associació Cul-
tural Lo Llaüt, del Centre
d’Estudis de la Ribera
d’Ebre, del Consell Co-
marcal de la Ribera
d’Ebre, de la Diputació de

Tarragona, de «la Caixa» i
de l’Ajuntament. El volum
tanca el cicle que els au-
tors van iniciar fa 10 anys,
tot aplegant més de 1.000
fotografies i reescrivint els

passatges de la història lo-
cal amb la recollida d’in-
formació oral i escrita. En
l’obra hi han col·laborat
unes 30 persones que han
cedit prop de 300 imatges.

GUSTAU MORENO / Ascó

Un llibre d’imatges antigues
recorda l’Ascó prenuclear

La perxa de Cal Cavaller, fa gairebé un segle. / CEDIDA

L’obra de Santiago Rusi-
ñol, publicada com a no-
vel·la l’any 1907 i repre-
sentada per primer cop
com a comèdia teatral el
1917, és una de les obres
cabdals del modernisme
català i va ser la peça esco-
llida per inaugurar oficial-
ment el TNC l’11 de se-
tembre de 1997. L’obra re-

produeix la vida de La
Puntual, una botiga fami-
liar barcelonina fundada fa
quatre generacions que pa-
teix un sotrac quan Ramo-
net, el més jove de la famí-
lia i relleu generacional
del negoci, decideix no se-
guir la tradició familiar i
dedicar-se a l’escultura.
Rusiñol parteix d’aquesta

trama per escriure un retrat
magnífic i punyent de la
burgesia barcelonina, me-
nestral i treballadora, i de
la confrontació entre l’ar-
tista i la societat.

Ara, Carme Portaceli i
Pablo Ley signen una nova
versió de l’obra, amb apor-
tacions de fragments de la
novel·la homònima i si-
tuant l’acció en el fran-
quisme. L’espectacle co-
mença amb l’entrada de
les tropes franquistes a

Barcelona el gener del
1939. Encara més. El se-
nyor Esteve (David Ba-
gés) neix amb la dictadura
de Primo de Rivera i mor
un 20 de novembre de
1975, com Franco. A ban-
da de l’actor reusenc,
l’obra està interpretada per
Manel Barceló, Neus Ber-
naus, Gabriela Flores,
Carme Gonzàlez, Llorenç
Gonzàlez. Albert Pérez,
Montse Pérez, Boris Ruiz i
Cristina Sirvent.

La nova versió de
«L’auca del senyor
Esteve» arriba avui
al Teatre Fortuny

El reusenc David Bagés encapçala el
repartiment de l’espectacle

N.B. / Reus
● L’auca del senyor Esteve arriba avui al Teatre Fortuny
de Reus (21.00 h) després de l’èxit de crítica i públic de la
seva estrena al Teatre Nacional de Catalunya (TNC). La
directora Carme Portaceli i el dramaturg Pablo Rey són
els responsables del muntatge, que té un extraordinari re-
partiment encapçalat pel reusenc David Bagés.

Un moment de la representació de l’obra. / DAVID RUANO

● La companyia de ballet del Teatre Nacional d’Òpera
i Ballet de Moldàvia posarà en escena el 14 d’abril, al
Teatre Fortuny de Reus (21.00 h), La Bella Dorment, el
ballet basat en la història del mateix nom que va escriu-
re Charles Perrault l’any 1697 i que va musicar Txai-
kovski a final del segle XIX. El muntatge té la partici-
pació de 53 persones que formen part de la companyia.
La Bella Dorment és un ballet clàssic estructurat en un
pròleg i tres actes. La coreografia és de Marius Petipa.
Des de la seva estrena, a Sant Petersburg l’any 1890, ha
estat un dels ballets més representats als teatres de tot el
món. / EL PUNT

REUS
El Ballet Nacional de Moldàvia posa en escena
«La Bella Dorment» el pròxim 14 d’abril


