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GASTRONOMIA GUARDONS 

Segon Sol de Repsol per a La 
Basca na i primer per a Malena 
Quatre restaurants lleidatans més conserven aquesta prestigiosa distinció 

1 SANTSESASTtA¡ LA Grda Rcpsol na 
tornat a d ist in¡:ir la qual ltat de 
In gastronomía lleidntana amb 
l'entregn deis seus prestigiosos 
Sois a s is restaurants de Poncnt, 
un rnés deis que ten ien aques
ta dist inció l'any passnt. E ntre 
aquests destaca La Boscana de 
Bellvfs, que té una estrella Mic
helín i nhir vn aconseguir el seu 
scgon Sol durant la ccrimonia 
celebrada al Museu San Telmo 
de Sant Sebastia. El jurat des
taca del xef Joel Castanyé i del 
seu equip que "seleccionen amb 
carinyo i precisió aquestes re
ceptes etcrncs pcr donar-los un 
toe magic", i va fer menció a 1 ca
ncló de la marc Ro ser i el colomí 
a In crapaudine com n exem
ples de trad ició i modernitnt. 
Perla se u a part, el restaurant 
Malena de Gimenells, també 
amb una Michelín des de fa sct 
anys, va aconscguir ah ir el scu 
primer Sol perla "conjugació 
entre )'aromo de les brases i e l 
vapor" de In cuinn de Josep Ma
ria Castaño, de qui destaquen el 
ravioli d'escalivada nmb ''men
jar blanc" i gclat d'anxoves; e l 
c resta!! de cal~ots; la x isqueta 
cuinada amb canyella i pebro t 
acabada a la brasa; i e l vel.o uté 
de pollastre de corra l, panís, 
trufa i foie gras. Mantenen dos 
Sois el Ca rballe i ra de Lle ida 
i e l Tapies de lo Se u d' Urgcll. 
També segueixen amb el se\t Sol 
Casa Irene d'Arties i el Fogony 

SALUT INICIATIVES 

Lara Costafreda 
transforma 
l'area de I'Arnau 
de radioterapia 
En el projecte arlístic 
'Radiació+ + +' 

REDACCIÓ 
tlUIDAI L'hospita l Arnau de Vi
la nova de Llcida vo avan~ar 
ah ir en la millora del seu scr
vei d 'Oncologia Radiote rapica. 
Ho va fer de la mil de l'artistn 
Ueidatana Lara Costnfreda que, 
d ins del projecte Rarliact6 +++, 
ha aportat color a l'a rea de ra
d ioterapia i ha c rcat vinlls per 
desmentir mi tes relacionats amb 
aquest tractamenl. 

"Aquest projecte consisteix a 
utilitznrel d isscny comuna eina 
per millorar la vida de les per
sones. Els a r t istes he m fets de 
mcdiadors porque els pncicnts 
expressin les seues necessitats", 
va explicar durant la presenta-

El xef Joiil Castanyé de La Boscana, ahlr a Sant Sebastla. 

RECONEIXEM ENT 

Catalunya és el territori 
que té més Sois, amb 
prop de noranta 
restaurants premiats 

de Sort, que a més és un a lt re 
de is restaurants llc idntans amb 
estrc.lles Micbelin. l el Carnvista 
de Lleida va ser reconegut com 
a "establimenl recomanat". En 
total, Cata lunya és e l te rritori 
que acumula el major nombre 
de d ist incions pe r part de la 

Guía Repsol, amb un total de 
89. Pel que fa als establiments 
que aquest any han obtingut el 
seu tercer Sol, lo maxima distin
ció de In guia, es trobcn Culler 
de Pnu a O G rove (Ponteved ra) 
i les Cols a Olo t. 

El jurat va posar cmfasi en la 
"seun inquietud pc:r preservar la 
idenlttat de l'entorn i furgar en 
les arrels" nmb dos cuines sos
tcn ibles que expressen els seus 
territoris i es basen e n hartes 
p ropies i en els ingredients au
toctons, que recuperen gmcies 
al seu t reball nmb productors 
Joc.1ls. 

PALMARES 

Restaurants amb 2 Sois 
1 La Boscana de Bellvfs: Amb 
una estrella Mlche lln des de fa 
quatre anys, ahlr va aconsegulr 
el seu segon Sol de la Guia Rep
sol per "seleccionar amb carl
nyo 1 precisió receptes etemes 
perdonar· los un toe magic". 
1 Carballeira de Llelda: Restau· 
rant espedalltzat en pelx 1 ma
risc, conserva els seus dos Sois. 
1 Tiltpies de la Seu d'Urgell: El 
jurat de la Gula Mlche lln posa 
en relleu la seua •culna cl~ssi
ca•, posant com a exemple e l 
llobarro amb salsa d'anxoves 1 

alberglnles. Conserva els seus 
dos Sois. 

Restaurants amb 1 Sol 
1 Maltma de Gimenells: Distin
gida amb el seu primer Sol per 
"aportar un altre punt creatíu al 
receptar! catata•. Destaquen e l 
ravioll d'escalivada amb •men
jar bianc" l gelat d'anxoves; l la 
xisqueta culnada amb canyella 1 

pebrot. Compta amb una estre
lla Mkhelin. 
1 Fo¡Jony de Sort: Culna amb 
productes de proximitat i bases 
tradicionals, també té una es
trella Michelln. 
1 Casa Irene d'Artles: Obert e l 
1974, és el valxell insignia de la 
cuina tradicional a ranesa. 

Lar a Costafreda (segona per !'esquerra), amb e ls organltudors del projecte 'Radlacl6 +++'. 

ció del resulta! fina 1 de In seua 
intervenció artística. Costafre
dn va comen~ar a entrevista r-se 
amb pacients o ncologics i pro
fessionnls sanitaris e l 2017 per 
mi llo rar l'~pai, incloent els la-

vnbos, els vestidors i les escales 
d 'nccés al servei. 

Per la seua pa rt , el cap d 'On
cologin Rndio tcritpica, Moisés 
Mira , va a firmar que la incor
pot·ació de l'art a l' hospitalno 

només té un cfccte cstetic, sinó 
que "realm ent té un impacte 
positiu en el pacient, des d el 
punt de visto psicologic i fís ic, 
com demostren diversos estudis 
científics". 

GUIA 33 1 

INFANTESA 

Dinamitzadors 
per facilitar 
la integració 
deis Menes 
Treballaran en cinc 
comarques de Lleida 

ILLEtDA 1 El dcpartament de 
Trebnll, Assumptes Socials 
i Famflies de la Gene ra li
tol esta treba llnn t en cinc 
comarques lle idatanes per 
miJloro r la rcloció entre cen
tres de menors eslrnngers no 
acompnnyats i e l seu entorn, 
a t ravés de d innmitzndors 
cívics que fan cl'enllao; per
que "l'acollida i la inclus i6 
siguin les millors possibles". 
Es t racia de persones que 
han estal con t ractades pcls 
diversos ajuntaments i con
sells comnrca ls per facilitar 
la integració d'3quests joves 
al Segria, la Noguera, les 
Garrigues, e l Pallars Jussñ 
i el Sol sones. 

A tol Catalunya, hi ha 352 
centres de protecció que acu
llen ::1 uns 4.300 Menes. Ln 
secretaria d' lnfantesa, Ado
lescenc ia i Joventut, Geor
g ina Oliva, va detallar ahir 
que nquests dinnmitzadors 
- n ' h i ha més de nora nta a 
tot elterrito ri cata lo- "ban 
de trebo llar des de l centre 
cap afora, i no cap a dins de 
l'equ ipament ". 

IGUALTAT 

La llei de llibertat 
sexual, al mar~ 
al Consell 
de Ministres 
lnclou centres d'atenció 
les 24 hores 

1 MADRIDI !-1 tninistr:l d' [gual
tat, 1 rene Montero, va anun
ciar ah ir que presenta ra el 
pt·oxim 3 de m:m; aJ Consell 
de Ministres l'avan tprojecte 
de la llei in tegra l perla pro
tecció de la llibertat sexual 
i contra les violencies sexu
als, que contempla la c rea
ció a cada ciutat de centres 
de 24 hores per atendrc les 
víctimcs d'oquest tipus ele vi
olencia. La finalitat d'aquestn 
futura llei, segons va asse
nyalar Montct'O, "és preve
nir, detectar, sancionar i era
dica r les violencies sexuals 
a ixí com protegí r i repara r 
les víc6mcs, tant de l'ftmbit 
públic com del privat". 

Respecte a la refo rma de 
la t ipificació deis delicics 
sexuals al Codi Penal per 
posar el focus en la falta de 
consentimcnt, en com ptcs 
do posar-lo en l'cxistcncin 
de v io lencia o in timidació 
(perque només sí s igui s t), la 
m inistra no ha donat dctalls 
sobre com plantejara aquesta 
rnodificació legal. 

rcolomina
Resaltado
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