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L’oferta de qualitat dels vins 
de la DO Costers del Se-
gre serà present a la Mos-

tra de Vins i Caves de Catalunya, 
iniciativa que tindrà lloc del 22 al 
25 de setembre al passeig Lluís 
Companys de Barcelona, gràcies 
a l’espai promogut pel Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida i 
la Ruta del Vi de Lleida-Costers del 
Segre dins l’estand d’enoturisme 
de Catalunya.

Per mitjà de la promoció dels vins 
de la demarcació, el Patronat de 
Turisme donarà a conèixer l’oferta 
turística del Pirineu i les Terres de 
Lleida amb material promocional 
com els fullets informatius sobre 
els paquets turístics estructurats 
“Escapades de cap de setmana 
per les Terres de Lleida” (36 pro-
postes en total, de les quals 10 són 
d’oferta d’enoturisme).

Els cellers de Lleida que participen a la mostra són 
Castell del Remei, Cérvoles Celler, Clos Pons, Mas 
Blanch i Jové i Raimat. Cal destacar les activitats que 
desenvoluparan Clos Pons, amb una presentació pú-
blica del celler (dijous, dia 22, a les 18.00 h), i Mas 
Blanch i Jové, amb una degustació dels seus vins 
(dissabte, dia 24, a les 19.00 h).

La Ruta del Vi de Lleida és una proposta d’enoturisme 
i una associació, amb una vuitantena d’associats, 
destinada a estructurar i promocionar una experièn-
cia turística que convida a compaginar la visita a ce-
llers de la DO Costers del Segre amb degustacions 
gastronòmiques en diversos restaurants de Lleida i 
pernoctacions en allotjaments (hotels i cases rurals) 
de la demarcació situats dins del perímetre format 
per les diferents subzones de la denominació.

La mostra, un gran aparador dels vins de Catalunya

La Mostra de Vins i Caves de Catalunya, que en-
guany assoleix la 36a edició, acull les diferents DO 
del vi catalanes i la DO Cava, com també una àmplia 
oferta de gastronomia, amb degustacions d’embotits, 
formatges, coques i restauració. És una de les fires 
populars més consolidades de la Ciutat Comtal i re-
gistra una gran afluència de públic, principalment 
gent de Barcelona i turistes.

La mostra, organitzada per l’Institut Català de la Vin-
ya i el Vi (INCAVI), en col·laboració amb Prodeca, 
es vehicula com un programa de divulgació i acosta-
ment als vins i a la cultura del vi al voltant de l’oferta 
de cellers de totes les denominacions d’origen del 
vi catalanes. Els visitants hi poden degustar i tastar 
entre més de 600 referències de productes d’alta 
qualitat.

Promoció dels vins de Lleida a la Mostra 
de vins i caves de Catalunya

Acció destinada a donar a conèixer l’oferta enològica i turística de les comarques del Pirineu i de les 
Terres de Lleida

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, hi participa amb un taulell compartit 
amb la Ruta del Vi de Lleida-Costers del Segre
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