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La Diputació de Lleida, en col·laboració amb la 
DO Costers del Segre, ha organitzat avui diu-
menge, 7 d’octubre, una trobada d’instagramers 

a la comarca de l’Urgell per promocionar l’oferta eno-
turística de les comarques de Lleida. La tardor a la 
demarcació lleidatana és l’època de recol·lectar el 
raïm, visitar els seus cellers, assaborir el vi amb la DO 
Costers del Segre i gaudir de les diferents activitats 
vinculades amb la verema. 

El punt de trobada ha estat la comarca de l’Urgell, 
on els participants han visitat les localitats de Nalec 
i Verdú. La sortida ha començat al poble de Nalec, 
el municipi més petit de la comarca de l’Urgell, on es 
troba el Celler Analec, de la DO Costers del Segre, 
que ha ofert als participants una visita guiada i una 
degustació dels seus productes. Posteriorment s’han 
desplaçat fins a la localitat de Verdú, on han tingut 
l’oportunitat de viure en directe la Piada del Raïm a la 

seva plaça Major. L’organització els ha ofert a conti-
nuació un dinar vinculat amb la Mostra Gastronòmica 
de Verdú. A la tarda, de manera opcional podran fer 
una visita guiada pel centre històric de Verdú i a les 
botigues de ceràmica, assistir a una actuació musical 
al jardí del Castell i visitar la mostra gastronòmica de 
la DO Costers del Segre. 

Aquesta nova trobada d’usuaris de l’aplicació Insta-
gram que organitza la Diputació de Lleida, mitjançant 
el Patronat de Turisme, ha tingut molta demanda. En 
total hi han participat 40 instagramers, el nombre total 
de places previstes, si bé la xifra d’inscrits va supe-
rar la seixantena. Per participar-hi calia acreditar ser 
un usuari d’Instagram consolidat. Tots els participants 
han de penjar a partir d’avui les seves fotografies amb 
els hashtags #Aralleida, #ADNLleida, #Aralleidawine, 
#Verdú, #DOCostersdelSegre, #urgellturisme, #igers-
lleida.

La Diputació i la DO Costers del Segre han 
organitzat avui una trobada d’Instagramers 
a la comarca de l’Urgell per promocionar 
l’oferta enoturística de les comarques de 

Lleida

Aquesta nova trobada d’usuaris de l’aplicació per a mòbil Instagram ha aplegat 40 participants, els 
quals han visitat i gaudit de l’oferta enoturística dels pobles de Nalec i Verdú
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