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El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da, conjuntament amb la Ruta del Vi de Lleida 
i la DO Costers del Segre, promociona l’oferta 

d’enoturisme de les comarques lleidatanes a la 39a 
Mostra de Vins i Caves de Catalunya 2019 que es 
va inaugurar ahir divendres a la tarda a la Ronda 
de Sant Antoni de la ciutat de Barcelona, coincidint 
amb les Festes de la Mercè. La mostra, que es po-
drà visitar fins al dimarts 24 de setembre, compta 
amb la participació directa de quatre cellers de la DO 
Costers del Segre, que són Castell del Remei de la 
Noguera, Carviresa Cellers de l’Urgell i Clos-Pons i 
Tomàs Cusiné de les Garrigues. 

El Patronat de Turisme participa a la mostra amb un 
taulell compartit amb la DO Costers del Segre, situat 
dins l’estand d’Enoturisme de Catalunya. 

La mostra, que enguany estrena situació en un dels 
barris més dinàmics i actius de Barcelona, el de Sant 
Antoni, compta amb la participació d’una quarantena 
de cellers de les 12 denominacions d’origen reco-
negudes a Catalunya i és organitzada pel Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP), per mitjà de l’Institut Català de la Vinya i 
el Vi (INCAVI) i la Promotora d’Exportacions Agro-
alimentàries (PRODECA) en col·laboració amb 
l’Agència Catalana de Turisme. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida pro-
mociona entre el públic de proximitat tota l’oferta tu-
rística i enogastronòmica vinculada amb la Ruta del 
Vi de Lleida-Costers del Segre i de les empreses que 
la integren. El Patronat de Turisme informarà i facili-
tarà els fullets informatius sobre els paquets turístics 
estructurats que disposen d’oferta d’enoturisme en 
el conjunt de les comarques lleidatanes. Així mateix 
oferirà informació del conjunt de l’oferta turística de 
què el visitant pot gaudir en aquesta època de l’any, 
com també de cara a la pròxima temporada d’hivern 
i d’esquí a les comarques del Pirineu i les Terres de 
Lleida. 

Les presentacions per part dels cellers de la demar-
cació de Lleida es faran demà diumenge i dilluns a 

la Sala de Tast 
de la mostra. Diu-
menge a la tarda 
es farà un tast de 
vins a càrrec del 
celler Clos Pons 
i dilluns ho farà 
Carviresa. 

La mostra també 
té espai per als 
qui vulguin apro-
fundir en el co-
neixement de les 
denominacions 
d’origen de vins 
i caves catalans 
per mitjà del pro-
grama de presen-
tacions i tasts guiats que tenen lloc a les sales de tast 
habilitades. 

Lleida, destinació enoturística 
La demarcació de Lleida s’ha consolidat en els da-
rrers anys com a destinació enoturística. Hi desta-
quen iniciatives com la Ruta del Vi, una associació 
destinada a estructurar i promocionar una experièn-
cia turística que convida a compaginar la visita a ce-
llers de la DO Costers del Segre i altres activitats de 
lleure i culturals amb degustacions gastronòmiques a 
diversos restaurants i pernoctacions en allotjaments 
de la demarcació situats dins de les diferents subzo-
nes de la denominació.

La Ruta del Vi aplega actualment una setantena de 
membres, entre cellers, allotjaments, enoteques, 
empreses de productes de la terra, centres culturals i 
empreses d’organització d’activitats enològiques.

Constituïda el 1986, la DO Costers del Segre dispo-
sa d’una superfície de vinya de quasi 4.000 ha i 37 
cellers que elaboren 250 referències diferents i que 
es distribueixen en 7 subzones: Artesa de Segre, Ur-
gell, Garrigues, Pallars Jussà, Raimat, Segrià i Vall 
del Riu Corb.

El Patronat de Turisme de la DIiputació 
promociona l’oferta enoturística de les 
comarques lleidatanes a la 39a Mostra de 

Vins i Caves de Catalunya a Barcelona

La mostra compta amb la participació directa de quatre cellers de la DO Costers del Segre i es podrà 
visitar fins al dimarts 24 de setembre, coincidint amb les Festes de la Mercè a Barcelona
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