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Congrés de gastronomia de muntanya

Osca acollirà del 23 al 26 de març multitud de xarrades, conferència i tallers amb productes
de proximitat || Amb la participació d’un centenar de xefs i quaranta expositors
hecho en los pirineos

redacció

❘ osca ❘ Un centenar de cuiners
participaran en la segona edició del Congreso del Producto
y la Gastronomía del Pirineu
que, des del 23 fins al 26 de
març, oferirà multitud de degustacions, exposicions, masterclass i conferències que
posaran en relleu els aliments
de muntanya i la gastronomia
dels restaurants de la serralada, al Palau de Congressos de
la ciutat d’Osca. Entre les novetats d’aquesta edició, destaca
la creació dels premis Teodoro
Bardají, que reconeixeran els
xef Jean-Pierre Saint-Martin,
propietari del restaurant Le
Viscos (Saint-Savin, a França);
i Antonio Arazo, defensor de
la cuina tradicional i de proximitat que durant dècades va
gestionar el restaurant Arazo
a Osca. El president de la diputació d’Osca, Miguel Gracia,
va destacar durant la presentació del certamen “la magnífica col·laboració amb la part
francesa”, al mateix temps que
va subratllar “la importància
del producte local i la intensa col·laboració de les escoles

Aspid va atendre
142 persones a l’Alt
Urgell l’any passat
❘ la seu d’urgell ❘ Aspid va atendre l’any passat 142 persones
de l’Alt Urgell amb discapacitat o dificultats per accedir al mercat laboral, la qual
cosa suposa un 69 per cent
més respecte a l’any anterior.
Així mateix, l’entitat social
va contribuir a la inserció
laboral de cinquanta usuaris, amb setze contractes més
que l’any 2017.

salut

Un adolescent crea
una app contra el
càncer de pàncrees

Un moment de la presentació del II Congreso del Producto y la Gastronomía del Pirineu.

d’hostaleria”. A més de retre
un homenatge a les cuineres
del Pirineu, el congrés inclourà
demostracions de plats elaborats per les escoles d’hostaleria
i una exposició amb productes
gastronòmics d’Osca i els Alts

Pirineus, així com una zona
expositiva amb quaranta estands amb productes de proximitat i diversos tallers oberts
a tot el públic amb l’objectiu
d’aprendre a elaborar plats tradicionals, com el recao. En un

altre ordre de coses, la inauguració de les sessions professionals anirà càrrec dels Germans Torres, del programa de
televisió Torres en la cocina.
La fira de l’any passat va reunir
al voltant de 8.300 persones.

❘ portland ❘ Un adolescent
nord-americà de tan sols 13
anys, Rishab Jain, ha desenvolupat una innovadora eina
basada en intel·ligència artificial que permet augmentar la
supervivència dels pacients
tractats per càncer de pàncrees. Es tracta de l’aplicació
PCDLS Net,que millora la
monitorització del pàncrees durant els tractaments de
radioteràpia.

c.sans

patrimoni cultura

La Seu coneix la proposta
per obtenir el segell Unesco
c.sans

❘ la seu d’urgell ❘ La Sala de la Immaculada de la Seu d’Urgell es
va omplir ahir per conèixer la
proposta que ha fet el Principat
d’Andorra perquè un total de
13 edificis del Pirineu, la catedral de Santa Maria de la Seu
d’Urgell entre aquests, siguin
declarats Patrimoni Mundial
de la Unesco l’any 2023. El projecte Els testimonis materials

de la construcció de l’Estat
dels Pirineus: el Coprincipat
d’Andorra el van presentar els
tècnics Joan Reguant, Clara Arbués i Carles Gascón, que han
participat en l’elaboració de la
proposta. A part de la catedral,
“patrimoni romànic excepcional”, segons van indicar els tècnics, també opten onze esglésies
del país veí i el Castell de Foix,
a Occitània.

Presentació de la proposta per declarar la catedral de la Seu patrimoni de la Unesco.

La senyora

Núria Balada Parera

El senyor

Javier Soler Baiget

Vídua de Josep Roigé Peret
Ha mort cristianament als 74 anys.
(E.P.R.)

L’equip directiu i els companys de l’empresa BRAUSA
s’uneixen al dolor de la família per tan sentida pèrdua.

Els seus fills, Marta i Xavier; fills polítics, Asun i Marta; néts, Gerard, Pau, Júlia,
Anna i Toni; germana, Rosa, cunyat, nebots, cosins i família tota us agraeixen les
mostres de condolença rebudes i us demanen una oració pel seu repòs etern.
La cerimònia tindrà lloc avui dijous dia 14, a les 16.00 hores, al santuari de
Santa Teresina.
DM: Tanatori Jardí La Lleidatana. Camí de Montcada, s/n. Sala 6.
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