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EL CELLER DEL CASTELL
DEL REMEI PERTANY A LA
RUTA DEL VI DE LLEIDA.
© EDITH PETRONI

La Ruta del Vi de Lleida es converteix
en la desena de l’Estat més visitada
La Ruta del Vi de Lleida i Costers de Segre ha rebut
en el seu primer any de vida 22.128 visitants, fet
que la col·loca en la desena posició de les 20 incloses
en l'Estudi 2010 de l’Observatori Turístic de les
Rutes del Vi d’Espanya. Segons el document, Catalunya es consolida com la comunitat autònoma líder
en enoturisme, essent la Ruta del Vi i el Cava del
Penedès la ruta més visitada de l'Estat.

L'estudi destaca que un 33% del total d'enoturistes
de l'Estat provenen de Catalunya. Els aficionats al
vi tenen un nivell cultural mitjà-alt i fan una despesa
mitjana de 107 euros, superior a la mitjana de la
resta de turistes que rep l'Estat, que és de 98
euros. Els enoturistes acostumen a viatjar en grups
de 3 a 5 membres, s'allotjen en hotels de 4 estrelles
i fan una estada de 2 a 5 dies.

PROJECCIÓINTERNACIONAL

Custo Dalmau, Premi
Internacional Ciutat de Lleida

AL CENTRE, ROSA MARIA CALAF, PRESIDENTA DEL JURAT. © H. S.

Custo Dalmau és el guanyador
del III Premi Internacional Ciutat de Lleida, guardó instituït
per l'Ajuntament de Lleida per
promoure la projecció internacional de Lleida i la seva àrea
d’influència. La presidenta del
jurat, la periodista Rosa Maria
Calaf, va exposar que s’ha
atorgat el premi a Custo Dalmau “per haver projectat la
ciutat de Lleida arreu del món

i per la seva voluntat de continuar fent-ho”.
El 2009, la primera edició, el
guardó va distingir el cardiòleg
i professor emèrit de cirurgia
cardiovascular i toràcica al
Centre Mèdic de la Universitat
de Loiola Stritch a Maywood,
Illinois (EUA), Roc Pifarré. Pel
que fa al 2010, el premi va ser
per a la Universitat de Lleida.
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