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GASTRONOMIA PROMOCIÓ

Costers del Segre reivindica la seua
qualitat a Barcelona
SEGRE

|
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Nit gastronòmica del sector enològic







A PORTADA
S'ensorra una casa a Bellpuig
'The Crown' es roda a la Val d'Aran
La Paeria prepara una ofensiva contra les
dobles files amb sensibilització i més multes
Rebel·lió a l'hospital Arnau de Lleida pel “preu
abusiu” de l'aparcament per a treballadors i
usuaris

EL MÉS...
VIST

© Cusiné, amb els xefs de La Boscana i Malena i el president i la vicepresidenta de la Diputació. ACN

1.

COMENTAT

RECENT

En estat greu però estable el lleidatà ferit
en una allau a Geòrgia

La DO Costers del Segre va reivindicar ahir a Barcelona la qualitat dels seus vins en
una nit gastronòmica que va servir per donar-se a conèixer a la capital catalana

2.

que el client s'endugui el menjar restant

“com a porta” a la resta del territori i al món. La Gran Nit de Costers del Segre va
ser encapçalada pel president de la denominació, Tomàs Cusiné, i el president de
la Diputació de Lleida, Joan Talarn.
“Si volem que el vi tingui mercat d’exportació i el valorin fora, primer hem de volerho nosaltres”, va dir Talarn en una vetllada de reivindicació del sector vitivinícola. El
president de la DO, Tomàs Cusiné, va posar èmfasi en la necessitat que Barcelona

Els restaurants estaran obligats a facilitar
en...

3.

Alerta per la previsió de nevades intenses
al Pirineu

4.

La Generalitat limitarà les granges en set
municipis més per evitar multes de la UE

“miri cap a les terres d’interior”. “Primer, donar-nos a conèixer a casa, i després

5.

S'ensorra una casa a Bellpuig

l’exportació serà més dolça”, va assegurar. El sopar va servir per posar en relleu els

6.

El consell de l'Alt Urgell tramita 15

matisos, gradacions, colors i sabors que ofereixen la quarantena de cellers del
Sobirà, la Noguera, Urgell, Segrià i les Garrigues. La cinquantena de comensals van

queixes per cobrament de 'roaming' a
Andorra

gaudir d’un sopar elaborat per dos restaurants de les comarques de Lleida amb

7.

Un municipi de les Garrigues prepara el
seu primer 'escape room' pels carrers

estrella Michelin, el Malena, de Gimenells, i el restaurant La Boscana, de Bellvís.
8.

Banderes a mig pal i crespons negres a
Sort i Soriguera pels muntanyencs morts

TEMES RELACIONATS:

a Geòrgia

LLEIDA

9.

Quatre casos més de coronavirus a
Catalunya

Te recomendamos

Recommended by

10. Rebel·lió a l'hospital Arnau de Lleida pel
“preu abusiu” de l'aparcament per a
treba...
AVUI

Xavier Melero: «Si la presó
és injusta, és igual ser pres…

El vent fa caure part d'un
balcó al centre de Lleida

Presó per una agressió amb
una barra de ferro a Lleida…

ÚLTIMA SETMANA

ÚLTIM MES

SEGRECOM
@segrecom
Volia trencar el silenci i ens ha trencat el
cor. “Èm damb tu!”, @yeyaboya. Per Anna
Sàez @lukanora https://t.co/1q3WskGjTZ fa
9 minuts

Fastest Shrinking Cities In
America: City In Georgia…

Chiropractors Baffled: Simple
Stretch Relieves Years of…

Plastic Surgeon Tells: “Doing
This Every Morning Can…

Patrocinado por ALOT Travel

Patrocinado por

Patrocinado por Beverly Hills

"Si hubo administración desleal del PSC u
otros delitos, duro con ellos y a la fiscalía",
la Pecera de… https://t.co/oM2lUBOFSC fa
11 minuts

Deixem de marejar la perdiu? Article de
Josep Castells, president d'ERC Alt Pirineu i
Envia el teu missatge

Marilyn Monroe Photos
Rarely Seen In The Light…

40 American Habits That
Other Cultures Despise

Every Wrestler That Has
Jumped Over To All Elite…

Patrocinado por Maternity Week

Patrocinado por ALOT Travel

Patrocinado por New Arena

Guía para saborear Italia a través de sus cafés
Ofrecido por Nespresso
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