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En el marc de les accions promocionals de Ca-
talunya com a  Regió Europea de la Gastrono-
mia 2016, aquesta tarda-vespre ha tingut lloc a 

Bordeus (França) la presentació de l’oferta enogas-
tronòmica de Catalunya en una acció organitzada 
per l’Agència Catalana de Turisme en col·laboració 
amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
i el col·lectiu Noguera Cuina, que s’ha encarregat de 
preparar el sopar-còctel degustació. L’acte ha comp-
tat amb l’assistència d’una seixantena de persones, 
entre representants de mitjans de comunicació, turo-
peradors i agències de viatges de França, i ha tingut 
lloc a l’espai Darwin de Bordeus. 

El delegat del Govern de Catalunya a França, Martí 
Anglada, ha estat l’encarregat de donar la benvin-
guda als assistents. També han pres la paraula  el 
director del Fòrum gastronòmic, Pep Palau, i la direc-
tora de mercats internacionals de l’Agència Catalana 
de Turisme, Maria Pons. 

A continuació el director del Patronat de Turisme de 
la Diputació de Lleida, Juli Alegre, ha fet la presen-
tació de l’oferta turística del Pirineu i les Terres de 
Lleida. Alegre ha destacat la diversitat de l’oferta tu-
rística de què el visitant pot gaudir durant tot l’any al 
conjunt de la demarcació de Lleida amb productes 
de neu, turisme actiu, natura, patrimoni i gastrono-

L’oferta gastronómica de Catalunya 
s’ha presentat avui a bordeus amb la 
col·laboració de la Diputació de Lleida i del 

col·lectiu Noguera Cuina

La presentació s’emmarca en les accions promocionals de l’Any de Catalunya com a Regió Europea 
de la Gastronomia
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mia i ha convidat “a viure i gaudir en primera persona 
d’una oferta turística variada i de qualitat al Pirineu 
i les Terres de Lleida durant tot l’any, amb una gran 
varietat de propostes i productes turístics en una 
destinació que es troba a només uns 400 km, de la 
ciutat de Bordeus fins a les comarques del Pirineu 
de Lleida”. Juli Alegre ha explicat que anualment vi-
siten les comarques de Lleida més de 65.000 turis-
tes francesos i “confiem —ha dit— que aquesta xifra 
en el futur es pugui continuar incrementant gràcies 
a accions com la que avui s’ha dut a terme a Bor-
deus per internacionalitzar l’oferta turística de Lleida 
als nostres mercats de proximitat”. La intervenció del 
director del Patronat de Turisme ha finalitzat amb la 
projecció d’un vídeo sobre l’oferta turística del Piri-
neu i les Terres de Lleida. 

En el decurs de la jornada de presentació tots els 
assistents han pogut aprendre quins són els produc-
tes autòctons de Catalunya i de Lleida en particular 
mitjançant la reproducció d’un mercat d’alimentació 
català. La segona part de la presentació s’ha dut a 
terme en una cuina, on un xef català del Col·lectiu de 
Cuina ha fet un showcooking, que permet veure els 
cuiners treballant en les seves creacions. 

L’acte ha finalitzat amb un sopar-còctel amb la de-
gustació de les receptes elaborades per 6 restaura-
dors del col·lectiu Noguera Cuina en representació 
de l’oferta gastronòmica de Lleida. Els restauradors 
lleidatans que han participat en aquesta acció pro-
mocional a Bordeus són els següents:  

- Maria Mercè Camins, restaurant Casa Mercè 
de Fontdepou.

- Enric Millà, restaurant Dien de Vallfogona de 
Balaguer.

- Francesc Molins, restaurant Cal Xirricló de Ba-
laguer.

- Ricardo Zamora, restaurant La Solana de Fo-
radada.

- José Antonio Sánchez, restaurant La Solana de 
Foradada.

- Ramon Gaspa Vila, restaurant Lo Ponts de 
Ponts. 

Tots els assistents han rebut com a obsequi un USB 
amb un receptari de cuina catalana amb receptes 
tradicionals i la versió en francès del catàleg Ara 
Lleida 365, la Guia de Gastronomia de Lleida i una 
selecció de fotografies de les comarques lleidatanes.

L’Any de la Gastronomia i l’Enoturisme se celebra 
amb l’objectiu de promocionar el ric patrimoni eno-
gastronòmic de Catalunya des de tres vessants: rei-
vindicar la gastronomia com a element identitari de 
la destinació catalana; posicionar Catalunya com a 
destinació enogastronòmica de referència als mer-
cats internacionals, i donar a conèixer entre el públic 
català l’enorme varietat i qualitat del turisme enogas-
tronòmic de Catalunya. L’acció que s’ha dut a terme 
avui a Bordeus clou el tour “Som Gastronomia” des-
prés de recórrer diferents ciutats europees amb el 
calendari següent: Estocolm, 11 d’abril; Milà, 17 de 
maig; Madrid, 1 de juny; Berlín, 7 de juny; Londres, 7 
de novembre, i Bordeus, 29 de novembre.
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