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La Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de 
Turisme, ha organitzat 

per a aquest diumenge, una 
nova trobada d’Instagramers 
vinculada amb la Ruta del Vi 
i la 7a Festa del Vi de Lleida 
que se celebra aquest cap de 
setmana.
 
L’Instawalk, organitzat pel 
Patronat de Turisme, consis-
tirà en una visita diumenge, 
25 d’octubre, a partir de les 
10.00 h, al Celler de Raimat, 
on es podrà veure el procés 
d’elaboració del vi, recórrer el 
celler modernista i fer un tast 
de vi de la DO Costers del Se-
gre. Un cop acabada la visita, 
a les 12.30 hores els partici-
pants en la trobada es des-
plaçaran fins a l’edifici de La 
Llotja de Lleida per gaudir de 
les activitats i de la mostra de 
vins de la DO Costers del Se-
gre amb motiu de la 7a Festa 
del Vi de Lleida. 

 Els participants en la trobada 
podran captar amb els seus telèfons mòbils les fo-
tos del Celler de Raimat i de la Festa del Vi de Llei-
da i després penjar-les a Instagram amb el hashtag 
#festadelvidelleida. L’activitat ha estat organitzada 
pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
en col·laboració amb Igers Lleida i la Ruta del Vi de 
Lleida.
 
Aquesta és la desena trobada d’Instagramers que or-
ganitza des de l’any 2013 el Patronat de Turisme de 

la Diputació de Lleida amb la finalitat de promocionar 
diferents recursos turístics del territori. Aquesta ve-
gada l‘Instawalk està adreçat a promocionar l’oferta 
turística i enogastronòmica vinculada amb la Ruta 
del Vi de Lleida-Costers del Segre i de les empreses 
que la integren, tot coincidint amb la celebració de 
la 7a Festa del Vi a la ciutat de Lleida. El Patronat 
de Turisme 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.

La Diputació de Lleida organitza per a aquest 
diumenge una trobada d’Instagramers 
vinculada amb la Festa del vi de Lleida

Aquesta és la desena convocatòria que organitza el Patronat de Turisme per als aficionats a l’aplicació 
per a mòbils Instagramer destinada, aquesta vegada, a promocionar l’oferta turística i enogastronò-
mica de les Terres de Lleida

Imatge promocional de l’Instawalk “Festadelvidelleida”.


