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La Diputació de Lleida acull l’assamblea 
general de la Ruta del Vi de Lleida

La sala polivalent de la Diputació de Lleida ha 
acollit aquest matí la reunió de l’assemblea ge-
neral de la Ruta del Vi de Lleida, sota la presi-

dència de Tomàs Cusinè, president de l’associació, 
i de Jordi Blanch, director del Patronat de Turisme, 
com a membre de la junta directiva. L’assemblea de 
la Ruta del Vi de Lleida, associació que aplega enti-
tats públiques i privades relacionades amb el vi i el 
turisme, ha comptat amb l’assistència d’una vintena 
d’empresaris i representants de la Ruta, com també 
del director de Turisme de Lleida, Joan Baigol.
El director del Patronat de Turisme, Jordi Blanch, ha 
expressat el suport total i la col·laboració de la Dipu-
tació de Lleida per potenciar i promocionar encara 
més tota l’oferta turística i enogastronòmica vincula-
da amb la Ruta del Vi de Lleida-Costers del Segre, 
a més dels establiments i les empreses que la inte-
gren. “Una bona part de l’èxit assolit fins ara per la 
Ruta del Vi, i que s’ha d’incrementar més de cara al 
futur immediat, ha estat la col·laboració i el treball 
que s’ha fet conjuntament pel sector públic i el privat 
de cara a consensuar millor les iniciatives dels dife-
rents agents implicats”, segons ha manifestat Jordi 
Blanch als membres de l’assemblea.
El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
forma part de la Ruta del Vi de Lleida des de l’any 
2011 i també és membre de la taula d’Enoturisme 
de Catalunya, amb una participació directa a les tres 
taules de treball que la formen, que són: 1. Coneixe-
ment-Observatori d’Enoturisme a Catalunya; 2. Qua-
litat, competitivitat i especialització, i 3. Màrqueting, 
creativitat, finançament i amfitrions. També formen 
part de la Taula d’Enoturisme de Catalunya la D.O. 
Costers del Segre i La Ruta del Vi de Lleida, de tal 
manera que les institucions lleidatanes tenen un pes 
destacat en la definició de l’estratègia enoturística 
catalana que compta amb un pressupost de 600.000 
euros destinats a la promoció i comercialització de 
l’enoturisme a Catalunya.
L’assemblea general ha aprovat el pressupost del 
present exercici per un import de 82.895 euros i el 

pla d’actuacions anual que inclou més d’un centenar 
d’activitats destinades a la promoció i a la comercialit-
zació de l’enoturisme lleidatà mitjançant la presencia 
a fires, workshops, famtrips i altres esdeveniments 
d’àmbit enoturístic, tant a nivell estatal com també en 
mercats internacionals com ara Anglaterra i Aleman-
ya. Entre les activitats de promoció local destaca la 
participació al Dia Europeu de l’Enoturisme i a les 
Festes del Vi de Lleida.
L’assembla general també ha aprovat l’adhesió de 
8 nous membres a la Ruta del Vi de Lleida de dife-
rents sectors: Restaurants Braseria Can Miquel, Qr, 
La Guspira, la Huerta i Xalet Suís; l’Ajuntament de 
Fulleda;  l’enoteca Sabors i l’empresa Vinagres Ba-
dia. En total l’associació compta actualment amb 87 
socis, entre entitats públiques i empreses privades. 
Des de la creació de l’associació,  el nombre de vi-
sitants als cellers ha anat augmentat any rere any 
amb un acumulat de 113.356 visitants en els darrers 
4 anys.

L’assemblea general ha aprovat el pla d’actuacions anual amb més d’un centenar d’activitats i l’adhesió 
de 8 nous membres a la Ruta del Vi de Lleida

El director del Patronat, Jordi Blanch, destaca la importància de treballar conjuntament el sector pú-
blic i el privat per impulsar les diferents iniciatives promocionals de l’enoturisme a les comarques llei-
datanes.

L’assemblea general de la Ruta del Vi de Lleida reunida avui a 
la Sala polivalent de la Diputació de Lleida.


