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La campanya‘Aquí sí’promocionarà la
fruita en disset restaurants de Lleida

SALUTGASTRONOMIA

Unmoment de la presentació de la campanya ‘Aquí sí’.

x LLEIDA x Un total de disset restau-
rants i locals de Lleida partici-
paran en la campanya Aquí sí,
duta a terme per l’Agència de
Salut Pública de Catalunya per
promocionar el consum de frui-
ta fresca de proximitat per cre-
ar uns hàbits saludables. El pro-
grama forma part del Pla Inter-
departamental de Salut Pública
de Catalunya. Les comarques de
Lleida acolliran la prova pilot

d’aquesta iniciativa, en la qual
els establiments associats tindran
un distintiu i oferiran fruita fres-
ca en tots els seus àpats. Segons
dades de l’Agència de Salut Pú-
blica, només un 12 per cent de
la població consumeix les cinc
fruites diàries recomanades, i
tres de cada deu persones men-
gen fora, com a mínim, una ve-
gada a la setmana. D’aquesta
manera, els locals membres del

ITMAR FABREGAT

Antisida recapta
400 euros per a
l’hort solidari

ASSOCIACIÓ

x LLEIDA x L’AsociacióAntisida
de Lleida ja ha recaptat 400
euros mitjançant el microme-
cenatge per mantenir els vuit
treballadors del seu hort so-
lidari dins del programa Aju-
da a sembrar esperança. L’en-
titat encara necessita recap-
tar 2.500 euros més per ga-
rantir el futur de l’espai, que
beneficia unes cinquanta fa-
mílies.

Destinen 11milions
a Lleida per
combatre la pobresa

BENESTARSOCIAL

xLLEIDA x La conselleria de Ben-
estar Social destinarà aquest
any 11,6 milions d’euros a la
província de Lleida per com-
batre la pobresa i fomentar la
cohesió social i la igualtat.
Amb aquest pressupost, el
Governmanté els donatius de
l’any anterior i augmenta els
destinats a col·lectius per a
nens i adolescents.A tot Ca-
talunya s’hi destinaran 180
milions.

Balaguer ja té tapes guanyadores
La sardina del restaurant d4 guanya el concurs de la capital de la Noguera, que ha
servitmés de 15.000 racions || Cal Xirricló i LaGarrafeta, en segona i tercera posició

GASTRONOMIA INICIATIVES

nyar el certamen de Catalunya
després d’imposar-se a Balaguer.
En tercera posició ha quedat el
local La Garrafeta gràcies a la
seua tapa Entrecot al foie.

Una d’aquestes tres partici-
parà en el concursTapa de l’Any
de Catalunya juntament amb els
triomfadors de la resta de rutes
que s’organitzen, prop d’una
trentena en total. Serà el jurat
del certamen qui decideixi qui-

na tapa de la capital de la No-
guera és finalment la que con-
cursa. Està previst que el certa-
men se celebri la pròxima tar-
dor a Sitges.

Estrella Damm organitza
aquesta iniciativa lúdica i gas-
tronòmica amb la col·laboració
de l’ajuntament de la capital de
la Noguera i l’Associació Cor-
rebars i és la segona vegada que
s’organitza sota aquest nom i

format. Els participants en l’elec-
ció de les millors tapes de Bala-
guer han hagut d’omplir el bit-
llet als restaurants i aconseguir
almenys tres segells dels dinou
establiments que han format part
d’aquesta edició. Els vots s’han
dipositat després en unes urnes
habilitades per a l’esdeveniment.
Les tapes tenen un preu de 2,5
euros i han inclòs també un quin-
to d’Estrella Damm.

R. RÍOS
x BALAGUER x Sardina d4.Aquesta
és la millor tapa de la quarta edi-
ció del concursDe tapes per Ba-
laguer!De portar-la fins a la pri-
mera posició se n’han encarre-
gat els participants en aquesta
iniciativa, que han tingut més de
deu dies per tastar les propostes
dels dinou establiments de la ca-
pital de la Noguera que n’han

format part.
Segons les primeres estima-

cions dels organitzadors, s’han
venut més de 15.000 tapes, unes
quatre mil més que en l’edició
passada.

Els participants han elegit com
a segona millor tapa el Biquini
a l’estil Xirricló, de Cal Xirricló,
el restaurant que l’any passat,
amb laMinirahola de xai de la
Noguera a l’estil Thai, va gua-

LESTRESELEGIDES

Sardina d4

RESTAURANT d4

Biquini a l’estil Xirricló

CAL XIRRICLÓ

Entrecot al foie

LA GARRAFETA

PRIMER PREMI SEGON PREMI TERCER PREMI

CERTAMEN

Un jurat elegirà un dels
tres guanyadors per
participar en el certamen
de Millor Tapa de Catalunya

Lanotícia, a
LleidaTelevisio

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

programa podran oferir als seus
comensals fruita fresca en es-
morzars, dinars , berenars i so-
pars.

El senyor

Joan Cornet i Robles
Metge

La presidenta i la junta de govern del Col·legi Oficial de Metges de Lleida
expressen el seu més sentit condol.
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