
La Diputació i Costers del Segre 
s'uneixen per promocionar Lleida 
com a destinació enoturística 
La Ruta del Vi aposta per una gran varietat d'activitats que 
fusionen la gastronomia, el patrimoni i el vi de la demarcació 
El Patronat de Turisme 
de la Diputado de Lleida i 
la Denominació d'Origen 
Costers del Segre van 
presentar ahir a Barcelona 
la Ruta del Vi de Lleida- El 
viatge dels sentits. 

Lleida 
REDACCIÓ 
El Patronat de Turisme - Diputa-
ció de Lleida i la Denominació 
d'Origen Costers del Segre han 
unit esforços per impulsar la Ru-
ta del Vi de Lleida, un organisme 
autònom que uneix les iniciatives 
dels sectors públic i privat per 
promocionar i potenciar el turis-
me enològic sostenible i de quali-
tat a les comarques de Lleida. 

La proposta pretén, segons 
expliquen els seus impulsors, 
posicionar Lleida com a destina-
ció turística de qualitat del vi i la 
gastronomia a través d'una gran 
diversitat d'activitats organitza-
des que engloben tot tipus d'ex-
periències, com tasts, menús har-
monitzats o visites guiades, entre 
d'altres. 

Així, de nord a Sud de la de-
marcació, la Ruta del Vi de Llei-
da reuneix ajuntaments, consells 
comarcals, associacions, oficines 
de turisme, cellers, restaurants, 
establiments telemàtics i allotja-
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ments turístics per oferir experi-
ències úniques vinculades amb el 
món del vi. 

La iniciativa té, segons els seus 
organitzadors, una ferma volun-

tat de compromís amb el territori 
i la sostenibilitat, es per això que 
la ruta transita entre els cellers de 
la DO- que compten amb grans 
avenços tecnològics però alho-

ra amb una llarga tradició- i una 
selecció de les millors cuines llei-
datanes. Combinant així, el vi del 
territori amb la gastronomia prò-
pia d'aquestes comarques. 

A més, la Ruta del Vi de Llei-
da ofereix també un passeig pel 
patrimoni natural i monumental 
de Lleida, on es descobreixen les 
empremtes de diversos pobles 
que van habitar aquest territori, 
una cultura arrelada al paisatge i 
vestigis d'èpoques passades que 
conviuen en un ventall de parat-
ges dispars. 

Barcelona 
acull l'acte de 

presentació de 
la proposta 

L'acte de presentació d'aques-
ta iniciativa, que va tenir lloc al 
restaurant El Principal de l'Ei-
xample de la capital catalana, va 
estar presidit pel president de la 
Diputació de Lleida, Joan Reñé; 
el president de la Denominació 
d'Origen Costers del Segre, Xavier 
Farré; i president de la Ruta del Vi 
de Lleida, Tomàs Cusiné. 

Una trentena de periodistes 
i persones relacionades amb el 
món del vi van participar també 
en aquesta presentació. 
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