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PIRINEU: CUINA, PAISATGE I
TERRITORI A L’ERA DEL MARXANT

El Pla Pive 2
ha assolit les
100.000 reserves
L’ERA DEL MARXANT

El pròxim dissabte 29, els
amants de la cuina tenen una
cita a la Pobleta de Bellveí. El
restaurant L’Era del Marxant
proposa un maridatge de paisatge i bon paladar per començar a disfrutar de les nits d’estiu al Pirineu.
L’establiment és una antiga
era (paller pallarès) que allotja la tradició de muntanya conjugada amb l’exquisitat dels paladars més sibarites de la cuina pallaresa.
Els seus propietaris, Josep i
Dolors, orgullosos de la seua
cuina cuidada que aposta pels
productes de proximitat, volen
compartir amb tots els interessats una proposta innovadora
per valorar la conjunció territori, naturalesa, producció local i qualitat. Els amants de la
cuina tenen una cita a la Pobleta de Bellveí.
El cuiner, Mariano Gonzalvo, de Lo Paller del Coc, ha preparat un menú on els protagonistes són els espais naturals
del Pallars Jussà i Pallars Sobirà.
Els comensals són convidats
a descobrir relleus, formes, colors i textures que traslladaran
l’essència de l’entorn de cada
un dels plats a degustar durant
la vetllada. La proposta inclou
un acompanyament de la mà
de Neus Monllor, doctora en
geografia i directora del restau-

El Pla Pive 2 d’incentius a la
compra d’automòbils ha assolit les 100.000 reserves i
ha consumit dos terceres
parts del seu pressupost des
que es va iniciar el programa al febrer, segons dades
de l’associació de fabricants
Anfac. El programa ha garantit un creixement del 5%
en les vendes de cotxes a
particulars. D’altra banda,
ha aconseguit mitigar l’efecte negatiu que la pujada de
l’IVA ha tingut sobre el mercat, segons l’informe Situació Consum de BBVA Research.

Solucions
innovadores per
als bars de tapes

L’establiment proposa per al dia 29 un menú per començar a disfrutar de les nits d’estiu.

rant EspaiTomata, així com una
gran amant del món agrari i culinari.
Per a Gonzalvo, aquesta proposta, que denomina Pirineu,
cuina, paisatge i territori, és
“un gest de complicitat amb la
cuina pallaresa per valorar la
part tradicional i també per incloure’n una de més innovadora”. La dilatada experiència en

el món dels fogons i la gran estima que té per l’entorn pallarès i els seus màgics racons, han
donat com a fruit la proposta
que es podrà degustar el 29 a
L’Era.
El menú degustació que
s’oferirà és una mostra del compromís amb el territori.Tots els
ingredients dels plats tenen una
raó de ser i un vincle directe

amb les terres del Pallars. Els
promotors de la iniciativa tenen molt clar que és necessari
reivindicar la qualitat dels productes pròxims i elaborats amb
estima.
Per aquesta raó, la seua cuina està en contacte permanent
amb l’entorn i amb el que cada estació de l’any posa a la seua disposició.

La Federació Espanyola
d’Hostaleria (Fehr) i Makro,
filial del grup alemany Metro, han presentat solucions
innovadores per als bars de
tapes i han anunciat que el
29 de setembre se celebrarà el Dia Mundial de la Tapa per dinamitzar el sector
de l’hostaleria.
Aquesta iniciativa, impulsada per Saborea España,
s’ha conegut durant la presentació del primer Catàleg
de Tapes, Pinxos i Racions,
que pretén ajudar a augmentar la rendibilitat dels establiments.

TROS DE SORT

OBRE UNICARS PONENT,
CONCESSIONARI BMW

Aliments de Lleida, a la fira gallega Semana Verde de Silleda
Els productors Mel Can Toni, Tros de Sort, Cal Senzill, Mas d’en Nogués i Olis Exelent participen a la fira internacional de Galícia Semana Verde de Silleda a fi de presentar-hi els productes produïts a les terres de Lleida. El certamen inclou una trobada de negocis amb exportadors i
caps de compra de Xina, Japó, Rússia, Alemanya, Regne Unit, Israel, EUA i Uruguai, totalment
gratuït per als expositors que vulguin internacionalitzar els seus negocis.

Unicars Ponent, concessionari BMW a Lleida, ha obert les
portes, en la línia de consolidar l’aposta de la marca per
mantindre la seua presència
a Lleida.
Les instal·lacions compten
amb més de 6.500 m2 repartits entre la seu de BMW (passeig de Ronda, 47), la de Mini (La Mercè, 35) i les àrees
de postvenda, xapa i pintura.

Els clients hi tindran a la seua disposició els millors professionals amb un servei tècnic personalitzat que garanteix l’òptima cura dels vehicles.Amb motiu de la inauguració, tots aquells que s’atansin al concessionari fins al 22
de juny podran disfrutar dels
Exclusive Days, amb un descompte del 25% en totes dos
marques.

