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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, promociona l’oferta enoturística de la 
comarca de les Garrigues al mercat italià mi-

tjançant un blogtrip que porta per nom “Ambassador 
Food & Wine” i que han dut a terme la bloguera italia-
na Roberta Castrichella i el càmera Denis Strickner. 
Aquest viatge ha estat organitzat pel Centre de Pro-
moció Turística de Catalunya a Itàlia en col·laboració 
amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
i l’oficina de turisme de la comarca de les Garrigues.

L’estada dels dos periodistes a la comarca de les 
Garrigues va tenir lloc ahir dijous, 28 de juny. Durant 
la jornada van visitar al migdia la Cooperativa Arbe-
quina d’Arbeca i a la tarda el Celler Clos Pons de 
l’Albagés, de la DO Costers del Segre. També van fer 
una degustació de plats típics amb productes locals 
de les Garrigues i el seu producte estrella, que és l’oli 
verge extra amb DO Les Garrigues, a l’Hostal Benet 
de les Borges Blanques.

Roberta Castrichella confeccionarà diferents articles 
amb repercussió al seu blog https://robysushi.com i a 
les xarxes socials italianes. També elaborarà contin-
guts informatius per penjar-los al blog que enguany 
ha estrenat el CPT d’Itàlia dedicat a Catalunya, pen-
sat i dissenyat per incidir en el mercat italià: www.ca-

talunyaexperiencie.it. La setmana passada una altra 
bloguera va visitar l’Alta Ribagorça per conèixer la 
Festa del Foc i de les Falles de la Vall de Boí i el seu 
conjunt romànic Patrimoni Mundial de la Humanitat 
amb l’objectiu de donar a conèixer també al mercat 
italià l’oferta cultural Patrimoni Mundial del Pirineu de 
Lleida.
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Una bloguera italiana va visitar ahir un celler i una cooperativa d’oli de les Garrigues i va degustar 
els plats típics de la comarca
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