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Creen una col·lecció de sabatilles ‘independentistes’
❘ SORT ❘ Després de crear l’agost passat les primeres sabatilles
esportistes independentistes de Catalunya sota el nomVam-
cats, Guillem i Josep Soldevila, pare i fill veïns deVic, han
llançat al mercat una nova col·lecció de tardor-hivern. Dos
dels quatre nous models d’aquestes esportives porten per
nomTaüll i Sort.

Més de 200 persones donen sang a Tremp

❘ TREMP ❘ Un total de 217 persones van passar dissabte passat
pel pavelló Juncar deTremp per donar sang amb motiu de la
marató de donació organitzada en aquesta localitat des de
les deu del matí fins a les deu de la nit. Un total de 65 par-
ticipants van donar sang per primera vegada.

Concentració demotos solidària a l’Albagés

❘ L’ALBAGÉS ❘ La localitat de l’Albagés acollirà diumenge que
ve la primera trobada de motos, una activitat solidària amb
Càritas oberta a la participació que comptarà amb un esmor-
zar popular, una ruta per la comarca de les Garrigues i di-
versos trofeus.

VAMCATS

Sopar demaridatge per promocionar els
caves i escumosos de Costers del Segre

GASTRONOMIAPROMOCIÓ

Un centenar de professionals de la restauració van participar ahir en aquest sopar maridatge a Lleida.

LLEONARD DELSHAMS

❘ LLEIDA ❘ Un centenar de profes-
sionals de la restauració i el tu-
risme de Lleida van participar
ahir en un sopar maridatge al
restaurant El Mirador dels
Camps Elisis, que tenia com a
objectiu promocionar els caves
de la DO Costers del Segre de

cara a la campanya nadalenca.
Sota el títol Bombolles de Llei-
da, el sopar va comptar amb
cinc plats acompanyats de cinc
caves (Analec de Nalec, Cerca-
vins deVerdú, Castell del Re-
mei, L’Olivera deVallbona i Rai-
mat).“Estem davant d’un pro-

ducte tan bo com desconegut”,
va afirmar Rafa Gimena, orga-
nitzador de l’acte i director de
la consultoria gastronòmica Co-
mo Pomona.“Els lleidatans ens
hem de convertir en els millors
prescriptors dels productes de
la nostra terra.”
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