
Marcio Barradas 
(Moodbytes-Barcelona) 
va obrir les Jornades 
“A Quatre Mans” del 
restaurant Caravista de 
Lleida amb presentacions 
gastronòmiques en impressió 
3D el dijous, 31 de gener.

Mateu Blanch, xef i propietari 
del restaurant, va acompanyar 
Barradas que va explicar que “la 
cuina sempre la fa el xef amb un 
bon producte. La impressora 3D 
és com una màniga pastissera 
electrònica que permet repro-
duir originals dissenys amb les 
elaboracions del cuiner”.
 El restaurant Caravista comp-
ta amb una peixateria oberta 
al públic i, com “no podia ser 
d’una altra manera”, el mar va 
ser font d’inspiració del menú.

 Xips de fons marí; Fòssil de 
salmó, Caragola de cebiche; 
Amanida de llamàntol; Bacallà 
en panadó i Coquetes de cala-
mar en la seva tinta van ser els 
plats de la vetllada. Una espiral 
de mel i mató, a les postres, va 

ser el punt dolç del menú.
 Barradas i Blanch van fer un 
plat de mostra de cada elabo-
ració amb algun element en 3D 
per donar a conèixer les possi-
bilitats d’aquestes impressores 
a la cuina.  

COMO POMONA
@ComoPomona
Lleida

Marcio Barradas porta 
fins a Lleida els plats 
amb impressions 3D

Costers del Segre,   
DO convidada a la 
Fira de la Candelera

La DO Costers del Segre ha es-
tat el territori vitivinícola con-
vidat a la Fira de la Candelera 
de Molins de Rei, que aplega 
prop de 300.000 persones. 
Els vins lleidatans van tenir 
així una àmplia presència en 
diferents actes del programa 
de la mostra. Així el president 
de la Denominació d’Origen, 

Tomàs Cusiné va ser convidat 
al pregó que realitzà l’humo-
rista Toni Albà, el divendres, 
dia 25 de gener. 
 Entre altres activitats de 
la programació, que finalitzà 
el diumenge, dia 3 de febrer, 
van haver-hi tastos i una mos-
tra de vins amb cellers de la 
DO.

Al restaurant Caravista de Mateu Blanch

Tremp se suma a 
Biblioteques amb DO

La Biblioteca Pública Maria Bar-
bal de l’Ajuntament de Tremp 
se suma un any més al projecte 
Biblioteques amb DO del Servei 
de Biblioteques de la Generali-
tat de Catalunya.
 Aquesta iniciativa pretén 
acostar la cultura del vi a les bi-
blioteques públiques de Catalu-
nya; un tret distintiu i autòcton 
amb el qual es vol subratllar 
l’arrelament de cada servei bi-
bliotecari amb l’entorn al qual 
s’adreça. En el cas de Tremp, 
la programació compta amb 

el suport del programa comar-
cal que desenvolupa el ma-
teix Ajuntament de Tremp, Al 
teu gust, aliments del Pallars; 
i la participació activa dels 10 
cellers del Pallars que hi estan 
adherits. El celler protagonis-
ta d’aquesta edició és  el celler 
Sauvella, d’Orcau, que ha pro-
duït  l’ampolla de vi d’edició 
limitada que identificarà la pro-
gramació d’aquest any. Es tracta 
del vi Filodino,  etiquetat amb la 
imatge identificativa de Biblio-
teques amb DO.

DO Costers del Segre / Tast de vins lleidatans a Molins de Rei

Como Pomona / Presentació de la campanya per promocionar la cultura del vi a les biblioteques

Sauvella, celler protagonista de l’edició

Fòrum Gastronòmic,  
a BCN al novembre
Fòrum Gastronòmic Barcelo-
na comença a cuinar la seva 
pròxima edició i projecta el 
que serà un dels principals 
esdeveniments del circuit 
gastronòmic de l’any. Aquest 
certamen, organitzat per 
primera vegada per Fira de 

Barcelona,   a través de la seva 
societat Alimentaria Exhi-
bitions, conjuntament amb 
Fòrum Gastronòmic, tindrà 
lloc del 18 al 20 de novem-
bre d’aquest any al recinte de 
Montjuïc i preveu doblar el 
seu espai expositiu.

C. P. / Marcio Barradas i Mateu Blanch, amb els plats de mostra
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Joves escolars aprenen la professió d’arxiver
Alumnes de l’aula d’acollida i de suport intensiu de l’escola inclusiva de l’Institut de Tremp van 
visitar la seu de l’Arxiu Comarcal del Pallars Jussà, on van aprendre la tasca i per què serveix la 
professió d’arxiver.

Santa Àgueda a Jaume I
La Vocalia de la Dona i el Taller de Tall i Confecció de L’AVV de 
Jaume I va celebrar la festa de Santa Àgueda amb una xocolatada 
al seu local social.

El Club Amistat visita el celler Clos Pons
El Club de l’Amistat de les Terres de Lleida va visitar el celler Clos Pons, a la localitat garriguenca 
d’Albagès.

Workshop d’Oratòria a 
Terraferma
Alumnes de secundària de l’escola lleidatana estan realitzant al llarg 
del curs sessions d’oratòria per tal d’aprendre a parlar en públic i 
tenir la capacitat d’expressar-se bé i amb eloqüència.

La Granja d’Escarp manté viva Santa Àgueda
La Granja d’Escarp va celebrar la festivitat de Santa Àgueda amb un seguit d’activitats en què les dones 
del poble van mantenir viva la tradició d’aquesta jornada. Així, a més del repic de campanes, es va fer 
una cercavila pels carrers i un ball amenitzat pel duet Paradise.

Versos per la llibertat
La Fada Ignorant d’Andorra va acollir dilluns la presentació del 
llibre ‘Versos per la llibertat’. L’acte va incloure un recital poètic.

VIDA SOCIAL
Si desea la reseña de su cumpleaños, matrimonio o nacimiento de su hijo o algún 
familiar, envíenos sus datos adjuntando una fotografía y le complaceremos sin ningún 
cargo. No se publicarán fotomontajes, fotografías retocadas o carentes de un mínimo 
de calidad. Los originales deberán entregarse a La Mañana, 48 horas antes del día de 
su publicación. Puede dirigirse a las oficinas del Polígono Industrial 118 de Lleida o por 
correo electrónico: vidasocial@lamanyana.cat
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