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Presentació de la V Mostra Gastronòmica de la Truita de Riu, ahir a l’Escola d’Hoteleria de Lleida.

ÒSCAR MIRÓN

La truita d’Alfarràs, 
protagonista d’una   
mostra turística i cultural
Des de divendres i fins diumenge

GASTRONOMIA JORNADA

❘ LLEIDA ❘ El corre-truita, un con-
curs de cuina professional i po-
pular de truita, demostracions 
culinàries i tastos populars de 
truita en establiments d’Alfarràs 
i en food trucks són alguns dels 
reclams de la V Mostra Gastro-
nòmica de la Truita de Riu d’Al-
farràs, que tindrà lloc aquest 
cap de setmana. 

Segons va avançar ahir l’al-
calde d’Alfarràs, Kleber Este-
ve, durant la presentació de la 
mostra a l’Escola d’Hoteleria i 
Turisme de Lleida, els escolars 
seran els protagonistes de la jor-
nada de divendres amb la xarra-
da divulgativa Els peixos que es 
poden criar amb aigua de riu, 
de Pablo Bou, biòleg de la Uni-
versitat de Barcelona. El matí es 

completarà amb un tomb per la 
vora de la Noguera Ribagorçana 
i amb un alliberament de truites 
a càrrec de la Societat de Pes-
cadors Esportius Ribagorçana. 
A la tarda es posaran en mar-
xa una ruta cultural –amb els 
llocs d’interès d’Alfarràs– i una 
de turística de tapes a ritme de 
batucada.

Pel que fa a les activitats de 
naturalesa, destaquen el 3r 

Open de Pesca de Primavera, 
la Sortida Ornitològica i la visita 
guiada a la piscifactoria Santa 
Ana, que tindran lloc dissabte 
fins a les 11 h, quan es donarà 
inici a la plaça de Sant Pere al 
Concurs de Cuina Professional i 
Popular de Truita de Riu, amb el 

cuiner distingit amb una estrella 
Michelin Xixo Castaño com a 
president del jurat. 

Mentrestant, la bloguera Do-
lors Mateu presentarà l’aperitiu 
cruixent de truita sobre llit de 
pèsols.

Diumenge tindrà lloc el 3r 

Open de Pesca de Primavera, 
el primer premi del qual és un 
viatge de cap de setmana a Ir-
landa per participar en la pesca 
del salmó a Gledmon Rivers.  
També es farà una degustació 
popular de nou tapes en la qual 
se serviran 50.000 racions.

PESCA DE PREMI

El premi del concurs de 
pesca permetrà passar un 
cap de setmana capturant 
salmó a Irlanda

Montgai es 
prepara per a       
la Fira del Sabó

ACTIVITATS

❘ MONTGAI ❘ Montgai acollirà el 
pròxim 24 d’abril la vuitena 
edició de la Fira del Sabó a 
partir de les 10 del matí. Du-
rant la jornada, els assistents 
podran participar en tallers 
en els quals s’elaborarà sabó 
artesanal. A més, hi haurà 
exposicions i espectacles de 
bombolles. 

La tradició sabonera de 
Montgai ve de lluny, ja que, 
durant el segle XIX, hi havia 
una fàbrica al municipi on es 
practicaven els oficis típics 
relacionats amb la indústria 
sabonera, com el de morcaire 
i el de barrellaire.

Avis 2.0 en un 
taller de la              
Seu d’Urgell

GENT GRAN

❘ LA SEU D’URGELL ❘ La regidoria 
de la Gent Gran de l’ajun-
tament de la Seu d’Urgell, 
juntament amb el col·legi La 
Salle, han organitzat el taller 
gratuït Avis 2.0: Com funci-
ona el meu mòbil i la meua 
tauleta?, dirigit a persones 
grans. El taller serà impar-
tit el dijous 21 d’abril per 
alumnes de cicles formatius 
del col·legi La Salle. Només 
hi ha quinze places disponi-
bles i per poder-hi participar 
cal inscriure’s en el Consorci 
d’Atenció a les Persones, del 
centre cívic El Passeig.

Més de dos-cents alumnes de francès de l’Urgell i el Pla d’Urgell es van donar cita ahir a Tàrrega.

SEGRE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

❘ TÀRREGA ❘ Un total de 218 alum-
nes de cinc instituts de l’Urgell 
(tres de Tàrrega i un d’Agra-
munt) i de Mollerussa van parti-
cipar ahir en una festa francòfo-
na a Tàrrega que va organitzar 
l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) 
de la capital de l’Urgell. Segons 

va explicar la seua directora, 
Isabel Cochin, l’objectiu era re-
unir els alumnes que estudien 
francès i mostrar la importàn-
cia d’aquest idioma en el currí-
culum, ja que “és una eina molt 
útil per trobar feina”. La jorna-
da va començar amb una gim-
cana pel centre de la ciutat en 

la qual els més de 200 alumnes 
van haver de superar diferents 
proves i activitats relacionades 
amb la llengua francesa. Va se-
guir un dinar a l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny Ondara i 
un concert de cançons franceses 
al Centre de Recursos Pedagò-
gics de l’Urgell. 

Cochin va destacar que 
aquesta jornada s’emmarca 
al seminari d’impuls del fran-
cès que porta a terme l’EOI en 
col·laboració dels instituts Ma-
nuel de Pedrolo, Alfons Cos-
tafreda i Sant Josep, també de 
Tàrrega, Ribera del Sió d’Agra-
munt i La Serra de Mollerussa.

Festa francòfona a Tàrrega
Amb més de dos-cents alumnes de francès de la capital de l’Urgell, Mollerussa 

i Agramunt || Jornada organitzada per l’EOI per reivindicar aquesta llengua

ENSENYAMENT JORNADA


