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PRESENTACIÓ
DEL LLIBRE
LA CUINA DE
L’HORTA,
LA CUINA DE CASA

La regidoria de Serveis Personals i Salut
Pública de l’Ajuntament de Lleida ha
presentat el llibre La cuina de l'Horta, la
cuina de casa, una obra que recull 80
receptes de plats tradicionals de Lleida a
partir de les receptes casolanes de les
dones de les associacions de l'Horta de
Lleida.
L'exregidora del departament de Serveis
Personals, Pilar Nadal, va presidir la
presentació del llibre al Saló de Sessions
de la Paeria, a la qual també van assistir
l'exregidor de l'Horta, Manel Rosell, la
degana de Dret de la Universitat de Lleida,
Agnès Pardell, i l'editor, Lluís Pagès.
L'obra explica com preparar 26 primers
plats típics de l’Horta com ara cassola de
tros, canelons d'espinacs, trinxat amb

rosta, faves
de Lleida, etc.
També indica
com preparar
27 s e g o n s
plats com ara
pollastre de
corral farcit,
peus de porc
amb caragols
i mongetes, etc., juntament amb un apartat
amb especialitats de caragols i caragolines,
i un altre que inclou les coques salades i
els panadons.
Finalment, en l'apartat dedicat a les
postres, el llibre inclou 20 receptes de
dolços com el codonyat, els bunyols de
vent o les típiques torrades de Santa
Teresa.

L’objectiu del llibre, editat per Pagès
Editors, és recollir en un volum les receptes
més emblemàtiques d’aquesta zona de
Lleida per tal que no es perdin i caiguin
en l’oblit.
A la presentació de l’obra hi van assistir
també un bon nombre de les
col·laboradores de l'Horta que han aportat
les receptes per a l’edició.

CONVENI AMB LA
COORDINADORA
DE JUBILATS
L’Associació Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Lleida seguirà
comptant amb un tècnic que coordinarà la revista La Veu per a la Gent Gran
i que, al mateix temps, contribuirà a dur a terme tasques organitzatives i de
dinamització de l'entitat.
Aquesta col·laboració és possible gràcies a l’acord signat entre l'alcalde de
Lleida, Antoni Siurana, i el president de l'Associació Coordinadora de Jubilats
i Pensionistes, Vicenç Ximenis, i que s'afegeix al conveni ja existent entre
l’Ajuntament de Lleida i la coordinadora.
L’acord signat entre l’Ajuntament i l’entitat –renovació d’un d’anterior–
especifica que el primer atorgarà a la segona una aportació de 12.260 euros
per tal de contractar una persona que es pugui fer càrrec d'algunes funcions
de l'Associació i de diverses tasques relacionades amb la revista. D’altra
banda, el departament de Serveis Personals de la Paeria assumeix la meitat
de la despesa que comporta la confecció de La Veu per a la Gent Gran i
també el programa d'activitats de l'Associació.
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