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La mostra culinària és un dels actes principals de l’Obert del Centre Històric, que es 
pot visitar durant tot el dia a la pista de La Pane ra 

 
 Tasta el Centre Històric és una de les activitats principals de l'Obert  

 

 
 

 Marta Camps ha assistit a la mostra gastronòmica d e les cases regionals de Lleida  
 

 
 



 El regidor de barri, Josep Presseguer, ha fet la vi sita a l'exposició dels elements de la Setmana 
Santa de Lleida, a l'església de Sant Martí Vell  

 

 

La gastronomia també està present a l’Obert amb la proposta Tasta el Centre Històric. Durant tot el dia 
d’avui, la Federació de Centres i Cases Regionals de Lleida ofereix una mostra culinària dels plats típics 
de cada centre perquè els visitants puguin degustar les especialitats de cada regió. La 1a tinenta 
d’alcalde, Marta Camps, ha assistit a l’activitat gastronòmica i ha agraït la participació de la Federació en 
l’Obert, que pretén revitalitzar aquest barri de la ciutat i convidar els ciutadans a conèixer-lo. 

Tasta el Centre Històric, que en aquesta segona edició ha canviat d’ubicació i s’ha instal·lat a la pista de 
La Panera, permet degustar durant tot el dia tapes de tot tipus, com callos, caldereta, fideuà, empanada 
gallega, picadillo, etc., així com també diferents vins de denominació d’origen de les diferents comunitats 
autonòmiques. Els tiquets valen 2,5 euros per al menjar i un 1,5 per al beure. 

Aquesta és una del centenar d’activitats que omplen el programa de l’Obert d’aquest cap de setmana. El 
tinent d’alcalde i regidor de barri del Centre Històric, Josep Presseguer, ha incidit en la il·lusió i la 
implicació de les entitats que han col·laborat en aquesta segona edició de l’Obert. Presseguer ha recordat 
les activitats programades per avui, com els concerts musicals, les portes obertes de diferents espais com 
l’Oratori dels Dolors o l’exposició a l’església de Sant Martí, dels elements de la Setmana Santa de Lleida i 
de medalles de confraries i germandats de tota Espanya, “única a tot l’estat espanyol”, ha afirmat. 

La cultura popular, la música, la gastronomia i l’art patrimonial i artístic són els protagonistes aquest cap 
de setmana al Centre Històric. 

 
 
 
 
 


