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2.600 cartes telemàtiques als Reis Mags

•M
 eritxell Soria, Berta Boneu i l’alumnat de 5è de l’Escola Cervantes guanyen el concurs
Cervantes, Isabel Domingo i Bruno
Yll Fernández (Pràctiques 1), Badrh Hantari (Escola Santa Maria de
Gardeny), delegats i delegades de
l’Escola Països Catalans, Lola Cabanes
(Escola Joan Maragall), Mar Estopà
(Escola d’Alfés), Marc Aureli Tàrtalo i
Pau Porta (Col•legi Sagrada Família)
i Santiago Núñez (Escola Camps Elisis).

L’Auditori Enric Granados va acollir l’acte de lliurament dels guardons. © H. Sirvent

Turisme de Lleida

Meritxell Soria, Berta Boneu (Col•legi
Sagrada Família) i els alumnes de 5è
de l’Escola Cervantes són els guanyadors del concurs de Cartes Telemàtiques als Reis Mags 2014. Enguany
s’han rebut unes 2.600 cartes de nens
i nenes d’un gran nombre de centres

educatius de la ciutat, que aprofiten
aquesta cita anual per treballar amb
els infants sobre les noves tecnologies
aplicades a la vida quotidiana.
El jurat també ha concedit 10 accèssits a l’alumnat de 6è de l’Escola

Els guanyadors han rebut com a
premi una llibreta d’Ibercaja amb 200
euros cadascú, mentre que els accèssits s’han dotat cadascun amb un val
de 60 euros en material informàtic de
Semic. A més, 18 escoles han rebut un
diploma i un lot de material didàctic.
Finalment, tots els participants han
percebut un petit obsequi. El jurat del
certamen, format per membres de la
delegació de Lleida del Col•legi de Periodistes de Catalunya, ha valorat enguany les cartes fetes amb simpatia i
bon humor. •••

El porc, protagonista de la cuina lleidatana
•P
 orcpassió posa en valor la rica i variada diversitat de la seva gastronomia

sector agroalimentari lleidatà. “Hem
de ser capaços de fer cuina de qualitat
associada als nostres productes ramaders i agroalimentaris”, va assenyalar.

Els clients tenen a la seva
disposició diferents tapes,
entrepans i menús, a uns
preus de 15 i 25 euros

La presentació de la mostra gastronòmica va tenir lloc al restaurant Genial. © H. Sirvent

Porcpassió ha arribat a la seva tercera edició amb l’objectiu de continuar
posant en valor la rica i variada diversitat gastronòmica que hi ha darrere
de la cuina del porc. Enguany, 36 establiments de les comarques de Lleida participen en la mostra tot oferint
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tapes, entrepans i menús amb els productes del porc com a protagonistes.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
remarcar la importància del desenvolupament de la creativitat culinària a
l’entorn d’un producte essencial del

Porcpassió, organitzada per la Federació d’Hostaleria de Lleida, presenta
com a novetat una major diversificació de les propostes per als clients
amb tapes, entrepans i menús de 15 i
25 euros. El president de la Federació
d’Hostaleria, Juan Antonio Serrano,
diu que la voluntat d’aquesta iniciativa, que ha fidelitzat molts restaurants
al llarg de les tres edicions, “és aprofitar més i treballar culinàriament un
aliment que ens caracteritza”. •••

