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COMO POMONA 
La faceta més gastronòmica del periodista Rafa Gimena 

"Bombolles explica el relat dels 
caves i escumosos locals, de 

molta qualitat i desconeguts" 
Como Pomona 
és el pseudò-
nim amb el qual 
el periodista i 
Tècnic Superi-
or en Enologia i 
Maridatge Rafa 
Gimena desenvo-
lupa la seva tas-
ca professional 
més gastronòmi-
ca. Un nom de 
guerra que s'ha 
transformat en la 
marca de comu-
nicació enogas-
tronòmica que 
assessora cellers, 
restaurants, enti-
tats i institucions 
sobre com gesti-
onar millor el seu 
relat. 

Como Pomona sembla un nom estrany. Té al-
gun significat? 
Buscant un pseudònim em vaig trobar amb 
aquest que evoca el déu dels banquets i la dees-
sa de les fruites i les verdures... 
Treballeu per a petits i grans productors agro-
alimentaris, assessoreu restaurants i cellers... 
Lleida té relat gastronòmic? 
A Como Pomona, a més de desenvolupar pro-
jectes de tercers, també promovem activitats i 
programes de comunicació propis com 7 Vins, 7 
Paisatges, La Cuina dels Hereus o Bombolles de 
Lleida. Estic convençut que Lleida té relat eno-
gastronòmic i, fins i tot, molts relats. Amb cada 
campanya busquem desenvolupar aquestes his-
tòries creant sinergies entre productors, restau-
radors i territori. 
Ara esteu en campanya de 'Bombolles de Llei-
da', de què es tracta? 
A Como Pomona sempre estem en campanya... 

(riu) Bombolles 
de Lleida explica 
el relat dels ca-
ves i escumosos 
locals, de mol-
ta qualitat però, 
alhora, desco-
neguts pel gran 
públic. 
Qui promou 
'Bombolles de 
Lleida'? 
El programa ha 
estat dissenyat 
i activat des de 
Como Pomona, 
però ara mateix 
tenim adherits 
set cellers locals 
que comercia-
litzen vins escu-
mosos amb DO 

Cava o DO Costers del Segre. Aquests cellers són 
Analec de Nalec, Castell del Remei de Penelles, 
Cercavins de Verdú, Clos Pons de l'Albagés, Cos-
ters del Sió de Balaguer, L'Olivera de Vallbona de 
les Monges i Raimat de Lleida. També comptem 
amb el vistiplau o suport de la Ruta del Vi de Llei-
da-Costers del Segre i la DO Costers del Segre. 
En què consisteix la campanya? 
Bombolles de Lleida organitza tasts i maridatges 
amb diferents escumosos locals per explicar d'on 
vénen i les seves característiques. També comp-
tem amb un web (www.bombolles.cat) i fem di-
ferent material per comunicar les activitats. 
Quina és la següent que teniu a la vista? 
Aquest dijous 3 d'agost, a partir de les 21 hores, 
tornem a fer un tast comentat de Bombolles de 
Lleida mentre visitem el Castell dels Templers de 
Gardeny i ens expliquen el monument. L'activitat 
l'organitza Turisme de Lleida de l'Ajuntament de 
Lleida i compta amb la col·laboració, a més de 
Como Pomona, de Nomon, Tuky'sTravel i la Ruta 
del Vi de Lleida. 
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