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Quatre restaurants de Lleida
guanyen els Premis Cartaví









SEGRE Actualitzada 05/05/2022 a les 08:33

EL MÉS...
VIST

COMENTAT

RECENT

1.

Mercadona treu un xiclet per aprimar-se

2.

Lleida dona la benvinguda a la nova Àliga

3.

L'Audiència de Lleida impedeix sortir al
carrer a l'apunyalador neonazi

4.

Un francès desxifra l'últim secret de
Marilyn Monroe: qui era el seu pare

5.

La Festa Major de Lleida torna a omplir
els carrers de gegants i castells després
de dos ...
AVUI

Foto de família de les autoritats, organitzadors del
certamen i restaurants guanyadors.
© Foto de família de les autoritats, organitzadors del certamen i restaurants guanyadors. ASSOCIACIÓ
VINÍCOLA CATALANA

Els restaurants La Boscana de Bellvís, Cal Xirricló de Balaguer, El Celler de

@segrecom
. @lukanora entrevista Teresa Ibars: “La
psicoanàlisi va ajudar Viladot a entendre el
nen trist i infeliç que va se…
https://t.co/RsAkj9KAID fa 4 minuts

en un acte presidit per la consellera d’Acció Climàtica, Teresa Jordà, al Palau de
Pedralbes de Barcelona. El certamen, organitzat per l’Associació Vinícola Catalana,
que valora les millors cartes de vi amb l’objectiu de donar a conèixer els de les DO

El president de Rússia, Vladímir Putin, ha
justi cat aquest dilluns la invasió d'Ucraïna
com a atac "preventiu" da…
https://t.co/lOw2GFkvCW fa 24 minuts

de Catalunya i fomentar la seua presència als restaurants, va reconèixer en la seua
desena edició un total setze establiments catalans.

Els pobles de la Val
d'Aran, bellesa i secrets

Diez rutas senderistas
para disfrutar de la
Sierra de Francia esta
primavera

Els pobles de la Val
d'Aran, bellesa i secrets
Segre

Diez rutas senderistas
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Montsonís i L’Era del Salasse de Salàs de Pallars van rebre dimarts el premi Cartaví
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