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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, continua la seva aposta ferma per 
l’enoturisme. En aquesta línia, organitza en el 

marc del programa Enoturisme Catalunya un famtrip 
internacional que compta amb la col·laboració de la 
Ruta del Vi de Lleida.

Al viatge de familiarització del turisme del vi hi par-
ticiparan setze representants d’agències de viatges 
dels Estats Units, la Gran Bretanya, Àustria, el Ka-
zakhstan, Eslovènia, el Canadà, Alemanya, Singa-
pur, Letònia, Finlàndia, Malta, Estònia i Espanya.

La ruta lleidatana del famtrip s’iniciarà el dia 8 d’abril 
a la tarda amb la visita al Celler Tomàs Cusiné al 
Vilosell, continuarà amb recepcions al Molí de l’Albi i 
al Celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles 
i acabarà amb un sopar en un restaurant de la ciutat 
de Lleida. Finalment, el dissabte 9 els participants es 
desplaçaran a primera hora del matí a la Seu Vella 
per fer la visita del Vi de Pedra.   

Enoturisme Catalunya ha col·laborat amb 
l’organitzador del Congrés d’Enoturisme IWINETC, 
que ha tingut lloc a Catalunya el 5 i 6 d’abril. Poste-
riorment, hi ha hagut un workshop, que ha finalitzat 
amb la participació dels seus membres en diversos 
famtrips/presstrips per descobrir els territoris i les ex-
periències que té Catalunya en l’àmbit enoturístic.

La marca Enoturisme Catalunya, creada per la Di-
recció General de Turisme de la Generalitat de Cata-
lunya el novembre del 2014, pretén ser el motor per 
gestionar i impulsar el sector del vi des del vessant 
turístic, tot potenciant la figura de l’enoturisme dins i 
fora de Catalunya.

La Taula d’Enoturisme de Catalunya va néixer com a 
plataforma estable i de treball per sumar els esforços 
del sector vitivinícola i de les administracions públi-
ques perquè el turisme enològic català esdevingui 
una oferta de prestigi i de referència internacional. 

Formen part d’aquest ens el Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida junt amb els altres patronats 
de turisme de les diputacions; representants de les 
denominacions d’origen; de les rutes del vi de Llei-
da, del Penedès i de l’Empordà; de l’Associació Prio-
rat Enoturisme, del Consorci Turisme DO Alella i de 
Paisatges del Vi (Rovira i Virgili); de la Generalitat 
(Direcció General de Turisme, Agència Catalana de 
Turisme i l’INCAVI), i de Turisme de Barcelona.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida for-
ma també part de la Taula i de les tres comissions 
tècniques d’Enoturisme, que són Coneixement i ob-
servatori d’enoturisme de Catalunya; Qualitat, com-
petitivitat i especialització, i Màrqueting, creativitat, 
finançament i amfitrions. 

Famtrip d’Enoturisme a les comarques 
de Lleida

Setze touroperadors de diferents mercats emissors visitaran diferents cellers i un molí d’oli de la co-
marca de les Garrigues
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