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La Ruta del Vi
de Lleida es
presenta a
Madrid a la
fira Fitur
LA GASTRONOMIA, EL VI I ALTRES ATRACTIUS DE LLEIDA, PROMOCIONATS A FITUR. © ACN

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir
la presentació a la Fira Internacional
de Turisme d'Espanya (Fitur) de la Ruta
del Vi de Lleida, que integra 17 cellers
i 10 restaurants de la demarcació. Els
cellers que formen part de la ruta elaboren el seu vi sota la certificació de
la DO Costers del Segre. El producte
turístic pretén també donar a conèixer
l'àmplia gastronomia de les Terres de

Lleida, com també la seva cultura i el
seu patrimoni. L’Associació Espanyola
de Ciutats del Vi (ACEVIN) va atorgar
el desembre del 2010 el segell de qualitat a aquesta ruta creada amb la collaboració publicoprivada.
El paer en cap també va assistir a Fitur
a l’assemblea de la Xarxa de Ciutats
AVE, que aplega vint ciutats de l’Estat

que disposen d'aquest mitjà de transport, i on es va acordar que aquestes
ciutats disposaran d'un bitllet de tarifa
plana orientat al turista estranger. Ros
també va ser a la presentació del Convention Bureau de la Val d'Aran i de la
Xarxa de Pobles amb Encant de Lleida,
i a la recepció que ofereix la Generalitat
als operadors turístics, als hotelers i
als alcaldes presents a la fira.

MEDIAMBIENT

Compromís amb l’estalvi
energètic de les entitats
La Paeria impulsa una campanya
d’estalvi energètic a les 37 entitats compromeses amb el medi
ambient que participen en el programa d’Ecoentitats de Lleida.
L’acció, que té el suport i la collaboració de l’Agència de l’Energia de Lleida, pretén reduir el
consum d’energia a les instal·lacions de les associacions, per
mitjà del foment de les bones

pràctiques per a l’estalvi i l’eficiència energètica, sense oblidar
la promoció de les energies renovables.
Les sis primeres entitats a adherir-se a la campanya han estat
ASPID, Down Lleida, Associació
Shalom, Orfeó Lleidatà, Subdelegació del Govern a Lleida i Subdelegació de Defensa a Lleida.
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