
1 Lleida, 25 de juny de 2018 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://http://www.aralleida.cat - e-mail: info@aralleida.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació de Lleida i la DO Costers del Segre 
han signat un conveni de col·laboració desti-
nat a la promoció de l’enoturisme a les Terres 

de Lleida mitjançant un seguit d’actuacions que es 
desenvoluparan al llarg d’aquest any 2018.  

El conveni, signat pel president de la Diputació de 
Lleida, Joan Reñé, i el president de la DO Costers 
del Segre, Xavier Farré, posa en valor l’enoturisme 
i estableix un seguit d’actuacions destinades a po-
tenciar l’oferta turística de les comarques de Lleida. 

Entre les actuacions previstes en el conveni desta-
ca la promoció de l’oferta enoturística de Lleida a 
través dels mitjans de comunicació on-line i off-line 
en l’elaboració de material divulgatiu, com també en 
altres accions adreçades a turoperadors, periodis-
tes especialitzats i influencers. També es preveu la 
participació en fires, workshops i presentacions de 
l’oferta enoturística de les comarques de Lleida als 
mercats prioritaris, a més de l’organització de jorna-
des de formació i de presentació dels vins de la DO 
Costers del Segre. 

Per a la materialització de totes aquestes actuacions, 

la Diputació de Lleida destinarà un total de 40.000 
euros per a l’exercici 2018. 

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme i la denominació DO Costers del Segre, tre-
ballen des de fa uns anys per posicionar Lleida com 
a destinació enoturística, una proposta amb la qual 
la demarcació aposta per oferir activitats que van 
des de les degustacions fins a les visites guiades i 
la descoberta dels seus territoris i paisatges, la seva 
gastronomia, el seu patrimoni i la seva oferta cultu-
ral. Les experiències enoturístiques transcorren per 
cellers, restaurants i establiments de les diferents zo-
nes productores de Lleida sota la DO Costers del Se-
gre localitzades a les Garrigues, la Noguera, el Pa-
llars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Urgell, el Pla d’Urgell 
i el Segrià. 

El conveni signat entre ambdues parts regula la 
col·laboració entre el Patronat de Turisme i el Con-
sell Regulador de la DO Costers del Segre a l’efecte 
de contribuir en l’organització, el desenvolupament, 
la promoció i les accions publicitàries d’activitats de 
caràcter turístic vinculades amb l’enoturisme per a 
aquest any 2018.

Conveni de la Diputació de Lleida amb la 
DO Costers del Segre per a la promoció de 

l’Enoturisme

 La Diputació destinarà 40.000 euros en aquest any 2018 per a la realització de diferents actuacions 
destinades a impulsar l’enoturisme a les comarques de Lleida
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