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ESTABLIMENTS I PROTAGONISTES

Eloi Batlle
guanya el carro
de la compra
de Supermercats
Montserrat
® Ha omplert correctament
els cupons retallables
del mes de febrer
FIGUERES | REDACCIÓ

Diferents moments del lliurament del premi a Ferran Adrià en un acte que va tenir lloc dimarts a Barcelona. CAMIL PLANAS/ENTRAMUNTANATS

Ferran Adrià rep el premi Entramuntanat
L’ACTE DE L’ENTITAT VA TENIR LLOC DIMARTS AL RESTAURANT THE MIRROR DEL LLANÇANENC PACO PÉREZ
BARCELONA | REDACCIÓ

“Content i honorat”, així va rebre Ferran Adrià, dimarts passat,
el premi Entramuntanat de l’any
2013, atorgat per l’associació Entramuntanats, que aplega els empordanesos que viuen i/o treballen a Barcelona. L’acte va comp-

tar amb l’assistència, entre altres
convidats, de l’exalcalde de Figueres i actual conseller de Territori i
Sostenibilitat del Govern de la Generalitat, Santi Vila.
El lliurament del premi, que coincidia amb el 20è aniversari de
l’entitat, va anar a càrrec d’una al-

tra empordanesa il·lustre, la científica Fàtima Bosch, investigadora que va ser guardonada amb el
premi Entramuntanat del 2011.
El sopar va tenir lloc en el restaurant barceloní The Mirror, que
dirigeix el xef llançanenc Paco Pérez, actual titular de cinc estrelles
MINIMILKS

Michelin amb els establiments
que regenta. “El sopar va ser molt
entretingut, amb ambient distès i
interessant”, segons expliquen els
assistents i no hi van faltar les referències al projecte d’elBulli 1846
que prepara Ferran Adrià per a
instal·lar a cala Montjoi.

Eloi Batlle, veí de Figueres, ha
estat el guanyador del segon sorteig de l’any 2014, corresponent
al mes de febrer, del carro de la
compra de Supermercats Montserrat. Eloi és lector habitual del
SETMANARI DE L’ALT EMPORDÀ. La
seva butlleta ha estat escollida a
l’atzar entre els centenars de cartilles rebudes a la nostra redacció.
Per concursar, només cal omplir la butlleta que publiquem
cada primer dimarts de mes amb
els cupons retallables de la contraportada setmanal. Supermercats Montserrat i l’EMPORDÀ us
conviden a provar-ho. Deu carros més us esperen al llarg d’aquest 2014. La promoció és oberta a tots els nostres lectors.
JUANJO ALFONSO

FRUITES LLORENÇ RECENT TRASLLAT A UN NOU LOCAL

® Fricash i la Cuina del vent van celebrar, divendres a la tarda, una nova sessió de showcooking, classes de cuina
gratuïta obertes a tots els clients de l’establiment de la carretera de Roses. Els restaurants convidats en aquesta ocasió
han estat l’Hotel Restaurant El Molí de Pont de Molins i Can Jeroni de Figueres, amb els seus xefs, Jordi Lladó i Roser
Bronsoms al capdavant. El primer va cuinar una recepta de mar i muntanya de peus de porc amb tallarines de calamar
mentre que l’altre va oferir un melós de vedella amb bolets. La sessió va ser molt concorreguda i els assistents han
pogut participar en un sorteig d’un menú de temporada.

® L’establiment escalenc Fruites Llorenç, obert des de l’any 2001, s’ha
traslladat al carrer Maranges des del carrer del Mar, on era des dels seus
inicis. La botiga té fruites i verdures de collita pròpia i de temporada. L’horari
d’obertura al públic és de dimarts a dissabte, de 9 a 13 i de 17 a 20 hores,
mentre que els dilluns i diumenges només obren de 9 a 13 hores.
FRUITES LLORENÇ  Carrer Maranges, 2  L’Escala 쎰 972 77 06 01.
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FRICASH CLASSES DE CUINA AMB EL MOLÍ I CAN JERONI

