
1 Lleida, 21 de setembre de 2018 nota de premsa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://http://www.aralleida.cat - e-mail: info@aralleida.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, conjuntament amb la la DO Costers 
del Segre, promociona l’oferta d’enoturisme de 

les comarques lleidatanes a la 38a Mostra de Vins i 
Caves de Catalunya 2018 que s’ha inaugurat avui di-
vendres al Moll de la Marina de la ciutat de Barcelona 
(connecta amb el Passeig del Port Olímpic), coincidint 
amb les Festes de la Mercè. La mostra, que es podrà 
visitar fins al dilluns 24 de setembre, compta amb la 
participació directa de quatre cellers de la DO Costers 
del Segre, que són Castell del Remei de la Noguera, 
Carviresa Cellers de l’Urgell i Clos-Pons i Tomàs Cu-
siné de les Garrigues. El Patronat de Turisme forma 
part de la Ruta del Vi de Lleida des de l’any 2011 i tam-
bé és membre de la Taula d’Enoturisme de Catalunya.

El Patronat de Turisme participa a la mostra amb un 
taulell compartit amb la DO Costers del Segre, situat 
dins l’estand d’Enoturisme de Catalunya. La mostra 
compta amb la participació de 55 cellers de les 12 
denominacions d’origen reconegudes a Catalunya 
i és organitzada pel Departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació (DARP), per mitjà de 
l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) i la Promo-
tora d’Exportacions Agroalimentàries (PRODECA) en 
col·laboració amb l’Agència Catalana de Turisme.

Amb la seva participació a la Mostra de Vins i Caves 
de Catalunya, el Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida vol promocionar entre el públic de proximitat 
tota l’oferta turística i enogastronòmica de les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida i de les empre-
ses que la integren. El Patronat de Turisme informarà 
i facilitarà els fullets informatius sobre els paquets tu-
rístics estructurats que disposen d’oferta d’enoturisme 
en el conjunt de les comarques lleidatanes. Així mateix 
oferirà informació del conjunt de l’oferta turística de 
què el visitant pot gaudir en aquesta època de l’any, 
com també de cara a la pròxima temporada d’hivern.

Per la seva banda, els cellers participants donaran a 

conèixer els seus productes més icònics a l’Espai Se-
lecció, una zona ideada especialment per descobrir 
més a fons i gaudir dels vins singulars que ofereix la 
mostra.

Les presentacions per part dels cellers de la demarca-
ció de Lleida es faran dissabte i diumenge a la tarda a 
la Sala 2 i aniran a càrrec del celler Clos Pons.

La mostra també té espai per als qui vulguin aprofun-
dir en el coneixement de les denominacions d’origen 
de vins i caves catalans per mitjà del programa de pre-
sentacions i tasts guiats que tenen lloc a les dues sa-
les de tast habilitades. A més, si no es vol marxar amb 
les mans buides, la mostra posa a disposició dels as-
sistents la seva botiga, on es poden adquirir les més 
de 500 referències que tenen presència als estands 
dels cellers participants.

La Diputació promociona l’oferta enotu-
rística de les comarques Lleidatanes a la 
38a Mostra de vins i caves de Catalunya a 

Barcelona

La mostra compta amb la participació directa de quatre cellers de la DO Costers del Segre i es podrà 
visitar des d’avui divendres dia 21 fins al dilluns 24 de setembre, coincidint amb les Festes de la Mercè

El taulell Ara Lleida del Patronat a la Mostra de Vins i Caves de 
Catalunya.
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