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Amb el lema “Tasta una experiència pels sen-
tits” el col·lectiu “Cuiners de Lleida” ha orga-
nitzat per al dijous 27 d’octubre el sopar “Pai-

satges gastronòmics de Lleida”, que se celebrarà al 
Castell del Rei, al Turó de la Seu Vella. Amb aquesta 
iniciativa aquest grup de cuiners i professionals del 
gremi de la restauració i la rebosteria de Lleida vol 
“posar en valor i dotar del reconeixement que es 
mereix” l’oferta gastronòmica de les contrades llei-
datanes i els productes de proximitat que s’hi fan, 
procedents de diferents climes i zones de producció 
tant de les comarques de la plana com les del Piri-
neu”, segons han donat a conèixer els organitzadors 
en el decurs de la roda de premsa de presentació 
de l’esdeveniment que s’ha celebrat aquest migdia 
al pati de l’IEI.

El vicepresident tercer de la Diputació i vicepresident 
del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, que ha 

participat en la presentació representant la Diputació 
de Lleida, ha volgut agrair en primer lloc la iniciati-
va d’aquest grup de professionals perquè coincideix 
amb l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i amb el 
fet que Catalunya ha estat nomenada Regió Euro-
pea de la Gastronomia. En aquest sentit, Sabarich 
ha remarcat que el Patronat de Turisme dóna suport 
a aquesta proposta per reforçar la imatge potent de 
la gastronomia de Lleida dins de l’oferta gastronòmi-
ca de Catalunya i que el pròxim 27 d’octubre el refe-
rent gastronòmic de Catalunya i d’arreu serà el sopar 
“Paisatges del Territori”. Gerard Sabarich ha estat 
acompanyat en aquesta presentació pel director del 
Patronat, Juli Alegre, i la directora de l’IEI, Montserrat 
Macià.

Josep Ramon Cases, en nom del col·lectiu Cuiners 
de Lleida, ha explicat que s’ha volgut unificar en 
aquest sopar l’enogastronomia i els productes del te-

El col·lectiu “Cuiners de Lleida” organitza 
el sopar “Pasatges Gastronòmics” per rei-
vindicar i posar en valor els productes de 
proximitat i la qualitat gastronòmica  de les 

Terres de Lleida

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, col·labora amb l’esdeveniment, que vol 
maridar “fogons, territori i cultura” i que se celebrarà el pròxim dia 27 d’octubre al Castell del Rei, 
al Turó de la Seu Vella, coincidint amb l’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme i el fet que Catalunya 
ha estat nomenada Regió Europea de la Gastronomia
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rritori amb la cultura mitjançant la celebració de l’àpat 
al Castell del Rei, al Turó de la Seu Vella, amb la 
col·laboració de l’Escola de Dansa i de Música de 
Lleida, que oferirà una actuació amb motiu del cen-
tenari de la mort del pianista i compositor lleidatà En-
ric Granados. També s’hi ha programat una actuació 
dels Castellers de Lleida. En definitiva, tot un seguit 
d’activitats vinculades a maridar els fogons, el territo-
ri i la cultura de les comarques de Lleida.

La voluntat dels organitzadors és que el sopar es-
devingui un “festival gastronòmic, perquè molts dels 
productes d’aquí van després a l’exportació”, ha as-
senyalat Josep Ramon Cases. Per aquest motiu ha 
expressat la voluntat que a partir d’ara cada any les 
comarques de Lleida puguin acollir en un indret di-
ferent i força representatiu el sopar “Paisatges gas-
tronòmics de Lleida”, en el qual puguin participar 
diferents cuiners amb la finalitat de continuar pro-
jectant Lleida, els productes de proximitat i els seus 
productors, els paisatges, l’oci i la cultura, la gastro-
nomia i els seus professionals.

Un menú de tot el territori

El sopar constarà d’una selecció de plats elaborats 
amb productes de proximitat, autòctons de  diferents 
comarques del Pirineu i les Terres de Lleida i maridats 
amb vins de la DO Costers del Segre procedents de 

les 7 subzones que integren aquesta denominació. 
En la presentació que s’ha fet aquest migdia al pati 
de l’IEI els cuiners han portat alguns dels productes 
que formaran part d’aquest menú, entre els quals hi 
havia el primer pernil ibèric produït íntegrament a la 
Segarra, a més de fruites, verdures, hortalisses, em-
botits, formatges i carns, i una varietat de vins, caves 
i licors de les diferents comarques lleidatanes.

El sopar està previst per a un màxim de 100 perso-
nes a un preu de 65 €. Els tiquets es poden comprar 
per mitjà de ticketea.com/entradas-sopar-paisatges-
gastronomics/.

Formen part de l’organització d’aquest esdeveniment 
els següents cuiners i professionals del gremi de la 
restauració i la rebosteria de les comarques de Llei-
da: Josep Castaño, restaurant Malena*; David Ló-
pez, palau de Margalef; Andreu Bosch, Precuinats 
Bosch; Mercè Tomàs, restaurant l’Estel de la Mercè; 
Gerard Balasch, restaurant Xalet Suís; David Moli-
na, restaurant Cràpula; Josep Ramon Cases, Taller 
de postres Sucre i Disseny; Jordi Pallàs, restaurant 
Aimia; Luis Bonillo, aula gastronòmica; Jaume Mora, 
restaurant La Fonda Farré de Baro i Manel Pérez, 
tallador de pernil. L’esdeveniment compta amb la col.
laboració de la DO Costers del Segre i de diferents 
productors i empreses del sector agroalimentari que 
han fet cessió dels productes.
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