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Dia de la prova del VIH a 
favor de la detecció precoç

SALUT PREVENCIÓ

❘ LLEIDA ❘ L’Associació Antisida 
de Lleida celebra demà el Dia 
de la Prova amb l’objectiu de 
fomentar i promoure la detecció 
precoç del VIH. A Catalunya 
des del 1981 s’han diagnosti-
cat més de 15.000 casos de sida 
i a Lleida, des del 2001, s’han 
detectat 500 casos del VIH. A 
més, s’estima que a Catalunya 
hi ha infectades per aquest virus 
30.000 persones i que moltes ho 
desconeixen. Per aquesta raó, 
l’Associació Antisida instal·la-

rà demà dos punts informatius 
a Lleida. Un estarà ubicat al 
campus de Cappont de la Uni-
versitat de Lleida, de les 9.00 a 
les 15.00 hores. L’altre serà a 
la facultat de Medicina, de les 
10.00 a les 14.00 hores. 

L’entitat obrirà, a més, la seu 
de forma continuada des de les 
10.00 fins a les 19.00 hores per 
oferir la possibilitat, a qui ho 
desitgi, de sotmetre’s a una pro-
va ràpida de detecció del VIH 
sense demanar cita prèvia.

La divuitena edició del saló De Nuvis 
oferirà promocions i premis als visitants

FIRES CELEBRACIONS

❘ LLEIDA ❘ Una quarantena d’expo-
sitors oferiran promocions per 
realitzar tota mena de celebra-
cions socials durant la divuite-
na edició de la fira De Nuvis, 
que es desenvoluparà del 4 al 
6 de novembre al pavelló 4 de 
la Fira de Lleida. 

Els visitants podran optar a 
sortejos amb premis valorats 
en fins a 1.300 euros i pro-
mocions amb descomptes que 
arriben al 50% per contractar 
qualsevol servei relacionat 

amb la celebració d’un casa-
ment, un bateig o una comu-
nió. Entre els premis, hi ha nits 
d’hotel, una escapada romànti-
ca valorada en 260 euros, una 
sessió de fotos precasament, 
un viatge per a dos persones a 
la Rivera Maia o un creuer pel 
Mediterrani.

Així mateix, molts exposi-
tors presents en aquesta edi-
ció oferiran descomptes en la 
contractació dels seus serveis 
o productes a la fira, d’entre 

un 5 per cent i un 20 per cent. 
De Nuvis congregarà una 
vintena de sectors relacionats 
amb el món de les bodes, les 
comunions o els batejos, amb 
una àmplia oferta en agències 
de viatges, vestuari, comple-
ments, càtering, perruqueria, 
decoració o restauració, entre 
d’altres. Els organitzadors vo-
len mantenir la filosofia del sa-
ló, que oferirà serveis i equi-
paments i estalviarà temps i 
diners als visitants.

Alimentació i salut 
aquest cap de 
setmana a Balaguer

FIRES

❘ BALAGUER ❘ Balaguer acollirà 
el cap de setmana vinent la 
novena edició de la fira d’Ali-
mentació i Salut, organitza-
da per Slow Food Terres de 
Lleida i La Dolça Revolució. 
Es tracta d’un espai dedicat 
a la salut dels més petits, no-
vetat d’aquest any, i les po-
nències del cantant Pau Do-
nés o l’actor Xavier Bertran 
són alguns dels atractius de 
l’esdeveniment.

Projecte 
d’investigació per a 
alumnes lleidatans

EDUCACIÓ

❘ LLEIDA ❘ Un total de 98 alum-
nes de cinquè i sisè de Primà-
ria de l’Escola Pia de Tàrre-
ga, Escola Pública Sant Gil 
de Torà, i de l’Estel de Sant 
Guim de Freixenet participa-
ran en la quarta edició d’In-
vestiga amb RecerCaixa!, 
de l’Obra Social la Caixa i 
treballaran durant tot l’any 
amb la investigadora Mireia 
Freixa, de la Universitat de 
Barcelona.

Caminada per 
l’Horta organitzada 
per Down Lleida

ENTITATS

❘ LLEIDA ❘ Down Lleida ha orga-
nitzat per diumenge vinent 
23 d’octubre la cinquena edi-
ció de la Caminada per l’Hor-
ta, juntament amb la plata-
forma Lleida Camina. L’acti-
vitat és oberta al públic i les 
inscripcions són gratuïtes. La 
sortida serà a les 10.00 ho-
res davant del Decathlon i 
hi haurà dos rutes, de 6,5 i 
10 quilòmetres.

Moment de la presentació de la iniciativa ahir, a l’IEI, amb bona part dels xefs presents.

ÒSCAR MIRÓN

R. RÍOS
❘ LLEIDA ❘ Deu xefs lleidatans ho-
menatjaran i reividicaran el 
potencial de la gastronomia i 
els productes lleidatans amb 
un sopar que tindrà lloc el 27 
d’octubre vinent al Castell del 
Rei o la Suda, a la Seu Vella. 
L’objectiu és reunir un cente-
nar de comensals que podran 
degustar un menú elaborat per 
aquests cuiners amb productes 
de proximitat de les comarques 
de Ponent. Als fogons hi haurà 
Xixo Castaño (del restaurant 
Malena), David López (Palau 
de Margalef), Andreu Bosch 
(Precuinats Bosch), Mercè To-
màs (L’Estel de la Mercè), Ge-
rard Balasch (Xalet Suís), David 
Molina (Cràpula), Josep Ramon 
Cases (Tallers de postres Sucre 
i Disseny), Jordi Pallàs (Aimia), 
Lluís Bonillo (Aula Gastronòmi-
ca) i Jaume Mora (Fonda Farré 
de Barro). Els acompanyaran 
també el sommelier Juanjo Ce-
rezuela i el tallador de pernil 
Manel Pérez. El xolís del Pa-
llars, la pera de Lleida, la cat-
xipanda, la truita de riu de Ta-
vascan o el torró d’Agramunt 
seran alguns dels productes que 
es podran degustar, maridats 
amb vi de la DO Costers del 
Segre, en un acte també amb 
un vessant cultural que apor-
taran els Castellers de Lleida i 
els ballarins de l’Espai Dansa. 
Els interessats a acudir-hi po-
den comprar les entrades, per 
un preu de 65 euros, a Ticketea. 
L’objectiu és convertir en anual 
la iniciativa.

Sopar de deu xefs de Lleida per 
reivindicar la cuina lleidatana
El 26 d’octubre, al Castell del Rei, per a un centenar de comensals

GASTRONOMIA INICIATIVA

Presentació ahir de la DO Costers del Segre a Barcelona.

AJUNTAMENT DE LLEIDA

Vins de Costers 
del Segre, a 
Barcelona
■ La Fundació Antoni Tà-
pies, a Barcelona, va aco-
llir ahir la primera mostra 
de vins de la Denomina-
ció d’Origen Costers del 
Segre. Els principals vi-
ticultors i productors llei-
datans van presentar una 
selecció d’alguns dels seus 
productes més destacats. 
Així, estava previst que es 
mostressin alguns vins ex-
clusius com el que va com-
memorar el centenari de 
Raimat l’any 2014 o un del 
Castell d’Encús.

La notícia,  
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al 
móbil amb el codi.


