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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, promociona l’oferta d’enoturisme 
de la demarcació de Lleida al mercat nord-

americà per mitjà d’un viatge de premsa en el qual 
participen quatre mitjans de comunicació dels Es-
tats Units. El viatge ha estat organitzat per la Taula 
d’Enoturisme de Catalunya i el Centre de Promoció 
Turística de Catalunya als Estats Units i compta amb 
la col·laboració del Patronat de Turisme de la Dipu-
tació de Lleida. 

El grup de periodistes romandrà només un dia a les 
comarques lleidatanes, en el marc d’un viatge que 
faran pel conjunt de Catalunya sota el paraigua de 
la marca Enoturisme Catalunya. Els periodistes han 
arribat avui a la comarca del Segrià. En primer lloc, 
des de l’Aeroport d’Alguaire han fet un vol amb avio-
neta sobre la ciutat de Lleida i les zones de vinyes 
a les comarques del Segrià i la Noguera. Al migdia 
s’han desplaçat fins a la localitat d’Alfarràs, on han 
visitat el celler La Gravera.

Aquesta tarda, després de dinar en un restaurant del 

centre històric de la ciutat de Lleida, aniran a la Seu 
Vella i faran la visita temàtica “Vi de pedra a la Seu 
Vella”, que permet tenir un coneixement del conreu 
del vi a l’època medieval tot descobrint aspectes re-
llevants i curiosos de la seva producció, conservació 
i transport, com també diferents mènsules i capitells 
que evidencien la importància de la cultura del vi a 
l’edat mitjana. Al capvespre recorreran el centre his-
tòric de la ciutat de Lleida, on pernoctaran abans de 
reprendre el viatge demà al matí cap a la zona del 
Penedès.

L’enologia s’ha convertit en un atractiu turístic impor-
tant a les comarques de Lleida. Els vins de qualitat 
—les elaboracions de la DO Costers del Segre estan 
aconseguint en els darrers anys un gran prestigi tant 
en l’àmbit nacional com en l’internacional.  La Ruta 
del Vi de Lleida, associació que reuneix entitats pú-
bliques i privades relacionades amb el vi i el turisme, 
té més de vuitanta associats. D’aquesta manera la 
Ruta del Vi de Lleida es consolida i aposta ferma-
ment per un dels sectors emergents dins del turisme 
de qualitat, com ho és l’enoturisme. 

La Diputació de Lleida promociona l’oferta 
d’Enoturisme al mercat nord-americà

Un grup de quatre periodistes dels Estats Units visiten la ciutat de Lleida i diferents cellers catalans 
per promocionar la marca Enoturisme Catalunya

Fotografia del grup de periodistes aquest matí al celler La Gravera d’Alfarràs.

http://www.lleidatur.cat
mailto:lleidatur@lleidatur.cat

	Botón 4: 
	Botón 5: 
	Botón 6: 


