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PUBLICITAT

En aquest volum sobre la cuina empordanesa hi trobareu trenta platillos i trenta

postres premiats a la Mostra Gastronòmica Empordanesa de Peralada, elaborats

seguint les receptes familiars per àvies, mares, tietes i també algun home, però en

cap cas cuiners professionals. Més enllà d’aquest receptari, La Cuina

Empordanesa de les Mestresses de Peralada és un breviari sobre l’evolució  de

la cuina catalana i una introducció a la cuina empordanesa i als seus productes.

Un llibre per ajudar a fixar i a difondre la millor cuina familiar, la que es transmet

de generació en generació gràcies a la generositat dels seus autors.

PVP: 13 €. Amb la cartilla  o la targeta de subscriptor: 8 €.

Cuina de festa major

A les llibreries de Catalunya.
A les seus d’El Punt de Girona, Barcelona i Tarragona.
Preu especial subscriptors d’El Punt. Tel. 902 22 10 10 

Cuina de festa major

8
0
1
1
7
5
-8

7
1
4
6
1
Y

BARCELONA

Dia: 17 de novembre de 2007

Horari: de 9:00 a 11:30 h i  d’11:30 a 11:35 h (Ref. 1858789)

Carrers afectats: LLULL, PAMPLONA

Dia: 17 de novembre de 2007

Horari: de 9:05 a 11:30 h (Ref. 1858789)

Carrers afectats: JOAN D’ÀUSTRIA, PERE IV, PUJADES

Dia: 11 de novembre de 2007

Horari: de 7:00 a 19:00 h (Ref. 1999249)

Carrers afectats: AUGUSTA, CASTELLÓ, FREIXE

Dia: 11 de novembre de 2007

Horari: de 7:00 a 8:00 h de 18:00 a 19:00 h (Ref 2016217)

Carrers afectats: BALMES, CATALUNYA, CÒRSEGA

FONT-RUBÍ

Dia: 19 de novembre de 2007

Horari: de 8:30 a 9:00 h i de 15:30 a 16:00 h (Ref. 2014011)

Carrers afectats: CASES NOVES, CASETES, CASETES D’EN

RESPALL, S’ABANELL

EL PLA DEL PENEDÈS

Dia: 19 de novembre de 2007

Horari: de 8:30 a 9:00 h i de 15:30 a 16:00 h (Ref. 2014011)

Carrers afectats: CAN NADAL

SANT PERE DE RIUDEBITLLES

Dia: 19 de novembre de 2007

Horari: de 8:30 a 9:00 h i de 15:30 a 16:00 h (Ref. 2014011)

Carrers afectats: AFORES

TORRELAVIT

Dia: 19 de novembre de 2007

Horari: de 8:30 a 9:00 h i de 15:30 a 16:00 h (Ref. 2014011)

Carrers afectats: TORRELAVIT (CASETES NADAL, ZONA AFORES,

ZONA CRASPALL, ZONA L’OBAGA), TORRELAVIT - PARELLADA

(BELL PENEDÈS, C-15, C-244, ZONA ST. MARTÍ DEVESA)

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,

dia i hores que a continuació es detallen:

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 902 536 536
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«Ens agradaria sortir de
gira, però no tenim progra-
mat fer-ho durant el
2008.» Poltrona va ser clar
ahir sobre el retorn del
Cric, que serà temporal.
L’estrena serà dissabte i el
Cric actuarà durant po-
quets dies, del 10 de no-
vembre al 9 de desembre,
amb una única funció els
dissabtes i dues els diu-
menges.

El Cric torna amb forces
renovades i gràcies al Tea-
tre Lliure amb un especta-
cle dirigit per Manel Trias
que inclou 12 artistes i 7
músics dirigits per l’inse-
parable músic de Poltrona,
Víctor Ammann. Per cert,
que l’orquestra incorpora
la violista Joana Fugaro-
les. Entre les novetats hi ha
la presència de Leandre
Ribera, director de Rodó,
l’espectacle que va acon-
seguir el premi nacional de
circ el 2006. «Vaig desco-
brir en Tortell quan jo te-
nia 10 anys, i ara estic des-
cobrint un món, el del circ,
que em pensava que havia
desaparegut», va comen-
tar ahir Leandre, que va
donar les gràcies per
l’«oportunitat» que supo-
sa estar al circ, on ja havia
actuat en substitució de
Poltrona en dues ocasions.
Leandre farà una reinter-

pretació del número clàs-
sic del mirall i una aparició
amb uns globus. De l’es-
pectacle Rodó també hi ha
la parella Candice i Joan
Ramon Graell, que pre-
sentaran un espectacular
número de quadrant aeri.
Amb tot, el Cric es vol
allunyar del virtuosisme i
ser un espectacle «proper i
amb humanitat», segons
Trias. El Cric permetrà

descobrir artistes catalans
però que només han actuat
a l’estranger. És el cas de
la parella Agnès Fustague-
ras i Martí Soler, formats a
l’escola de circ francesa
Fratellini. En l’espectacle,
que Montse Trias va defi-
nir «com la unió dels con-
traris», també hi haurà un
número de roda alemanya,
a càrrec de la canadenca
Saint Hyacinthe, mala-

bars, a càrrec de l’argentí
Fernando Melki i el fran-
cès Antoine Hulon; corda,
que presentarà la brasilera
Carol Correa, i trapezi. Per
a aquesta disciplina, el
Circ Cric recupera Ruby
Rowat. Tortell Poltrona
també hi intervindrà, tot i
que amb menys entrades
que en l’última gira. Farà
l’entrada de l’òpera i, aten-
ció, traurà alguns ous.

Poltrona fitxa al pallasso Leandre Ribera per a les funcions al Teatre Lliure

Torna el Circ Cric

MARCEL BARRERA / Barcelona

� Poltrona, que impulsa
amb l’exalcalde Josep Ma-
ria Socías Humbert un circ
estable, va dir que s’han
iniciat «contactes» perquè
la Generalitat i l’Ajunta-
ment participin en la Fun-
dació Olympia. Quan se li
va preguntar si el pla inte-
gral per estructurar el sec-
tor avança lentament, va
dir que la Generalitat «no
té les coses fàcils». Escol-
tava les declaracions
Eduard Voltes, secretari
general del Departament
de Cultura, que va dir als
periodistes que el protocol
per evitar conflictes es fir-
marà amb els ajuntaments
a final de mes, i el pla inte-
gral, abans del 2008.

� Vuit mesos després de la gran
plantada, torna el Circ Cric. Ho farà
amb la seva lona més gran davant el
Teatre Lliure només durant 17 fun-

Poltrona i Leandre, al centre, amb la troupe. / ROS RIBAS

cions, ja que segons el pallasso Tor-
tell Poltrona «tot i que en un any s’ha
avançat més que en 25, encara s’està
lluny de la solució» per tornar a sortir
de gira per Catalunya. En el nou es-

pectacle, que incorpora més dones
que mai, els directors del circ, Tortell
Poltrona i Montse Trias, han fet un
fitxatge estel·lar: el pallasso Leandre
Ribera.

El circ estable
va fent passos




