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CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL

El president del Consorci i els alcaldes d’Ivars i Vila-sana, amb cuiners de la Mostra.

Mostra gastronòmica dedicada a la nou del Pla
❘ MOLLERUSSA ❘ La tercera mostra
gastronòmica de cuina de l’Estany d’Ivars iVila-sana estarà
dedicada a la nou del Pla
d’Urgell. Així, sis restaurants
de la comarca (El Petit Xiroi,
Cal Xelín, Cal Modest,
L’Amoca i Castell del Remei
i el 2007 de la Fuliola) inclouran als seus menús plats elaborats amb aquest fruit durant

tot el mes d’abril. Aquests
plats també tindran un gran
protagonisme en la celebració
del Dia de l’Estany, el 30 de
març, en forma de degustacions que s’oferiran als visitants pel preu d’1,5 euros, inclosa la coca amb la forma de
l’estany, anomenada estanyets,
que elabora el Forn Can Gil.
Els assistents també podran

prendre una copa de vi del
Castell del Remei. Segons el
president del Consorci de l’Estany, Francesc Fabregat, “l’objectiu és que els xefs de la comarca creïn plats originals utilitzant un producte del territori”. En anteriors edicions,
la mostra es va dedicar a l’anguila, molt típica de l’antic estany.

L’Ateneu descobreix als lleidatans el canal
de Seròs, Copa d’Or i Sot de Fontanet
El cicle Coneixes la teua ciutat? que organitza l’Ateneu Popular de Ponent va incloure diumenge una caminada per descobrir zones dels voltants de Lleida com el canal de Seròs i
les partides de Copa d’Or i de Sot de Fontanet.

LLEONARD DELSHAMS

Tast guiat de vins
al restaurant La
Llotja de Lleida
El restaurant La Llotja de Lleida va acollir ahir un tast guiat de vins que va ser dirigit
pel sommelier Jaume Gaspà.
Els assistents a l’activitat, una
trentena de persones, també
hi van poder degustar productes ecològics en uns plats elaborats pel cuiner Enric Millà,
de Slow Food Terres de Lleida.

L’AMPA de Sant Miquel de Miralcamp
anima el Força Lleida al Barris Nord
Alumnes i membres de l’AMPA de l’escola Sant Miquel de Miralcamp, en total un centenar de persones, van assistir divendres al partit que va guanyar el Força Lleida davant de l’Osca
al pavelló Barris Nord, convidats pel club lleidatà.
AJ. TORREFARRERA

Massiva caminada
de Torrefarrera
a Malpartit
Unes 200 persones van participar dissabte passat en la tercera edició de la Caminada Popular que organitzen l’ajuntament i Torrefarrera Solidària,
amb 10 quilòmetres de recorregut des de la seu consistorial fins
a la zona de Malpartit. Els assistents, després de dos hores de
marxa, van gaudir d’un esmorzar popular a l’arribada.

HORÒSCOP
ÀRIES 21-III / 19-IV.
Manteniu els vostres plans en secret
fins a estar a punt per mostrar-los i
promoure’ls. Una relació tocarà un punt emocional que requerirà paciència.
TAURE 20-IV / 20-V.
Esteu preparats per donar un cop de
mà. El gest no passarà inadvertit. Busqueu solucions inusuals i sereu considerats per
a projectes que poden ser molt pròspers.

BESSONS 21-V / 20-VI.
Deixeu que les coses s’acomodin naturalment. Gasteu poc i sigueu directes.
Un enfocament actualitzat i optimista a la forma de fer les coses us donarà interès i impuls.

CÀNCER 21-VI / 22-VII.
Abastar massa acaba en defectes. Calculeu el temps amb intel·ligència i establiu acuradament les prioritats. Useu la millor
de les vostres habilitats.

LLEÓ 23-VII / 22-VIII.
Els negocis us porten bona fortuna.
Contribuïu-hi i sigueu amistosos. És
l’habilitat de treballar amb algú el que us donarà les respostes més altes i remuneració.

VERGE 23-VIII / 22-IX.
Pot ser difícil triar quina ruta prendre,
però si us ateniu a mètodes comprovats no perdreu temps ni en sortireu decebuts.
No us precipiteu en les decisions.

BALANÇA 23-IX / 22-X.
Podeu influir en qualsevol conversa. La
vostra versatilitat i coneixement és la
millor via per promoure el que teniu per oferir.
Algú estarà gelós de vosaltres.

ESCORPIÓ 23-X / 21-XI.
Concentreu-vos en formes de fer l’entorn més confortable i les inversions,
més sòlides i segures. No descuideu la salut. Feu
un viatge de negocis.

SAGITARI 22-XI / 21-XII.
La vostra habilitat per saltar d’una cosa a l’altra serà atractiva per a alguns.
No confongueu qui pugui influir en els resultats
d’una situació que determini l’èxit.

CAPRICORN 22-XII / 19-I.
Preneu les coses amb calma i observeu. Manteniu-vos al màxim d’objectius possible i reavalueu opcions. Allunyeu-vos
de gent impredictible i eviteu discussions.
AQUARI 20-I / 18-II.
Teniu en compte acords que fa temps
que ocupen els vostres pensaments.
Reforceu la vostra posició i feu els canvis necessaris per assegurar-vos estar preservats.

PEIXOS 19-II / 20-III.
Una passada relació impactarà en la
forma d’invertir. L’honestedat serà vital si desitgeu mantenir la integritat i tirar endavant sense interferències.

