
El sector vitivinícola de 
Lleida factura 7,2 milions 
d’euros durant el 2017
El 28% de la producció del vi de 
Lleida se situa en el sector Premium 
La cinquantena d’empreses 
vitivinícoles de Lleida, 
facturen 72,2 milions 
d’euros el 2017, una xifra 
creix moderadament en els 
darrers cinc anys, segons 
un estudi impulsat per 
GLOBALleida.
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A la demarcació, es produeixen 
anualment 30,6 milions de qui-
los de raïm, dels quals el 28,1% 
es destina a la producció de vi i el 
71,9% a la de cava i escumosos, 
i s’hi embotellen un total de 7,9 
milions d’ampolles. El 2% de la 
producció de raïm (uns 700.000 
quilos) es ven directament sense 
transformar, el 70% (entorn dels 
21 milions de quilos) es destina 
a l’elaboració d’un vi primari que 
després es ven a altres produc-
tors, mentre el 28% es destina a 
la producció de marca pròpia. El 
28% de la producció del vi de Llei-
da es situa en el sector Premium 
i Top del mercat i el preu del vi 

embotellat oscil·la entre els 7 i els 
30 euros per ampolla. Pel que fa a 
la Denominació d’Origen Costers 
del Segre, que aglutina 38 cellers, 
compta amb una superfície de 
4.000 hectàrees de vinya i embo-
tella uns 5,5 milions d’ampolles.

Aquesta anàlisi estratègica 
elaborada amb la participació del 
sector ha permès definir i propo-
sar un pla d’actuacions estratè-

giques i innovadores de millora 
competitiva que permetin garan-
tir la continuïtat de les empreses 
del sector de la demarcació. Les 
cinc línies d’actuació que propo-
sa passen per la millora de l’eco-
sistema turístic, l’increment del 
consum intern , la creació i comu-
nicació d’un relat conjunt del sec-
tor vitivinícola, l’increment de la 
presència a Barcelona.
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Rahola, a la projecció de 
‘Perseguits i Salvats’ a l’IEI
La periodista Pilar Rahola assistir ahir a la projecció 
del documental ‘Perseguits i Salvats’ a l’Aula Magna de 
l’Institut d’Estudis Ilerdents. Rahola, que és una gran 

coneixedora de la comunitat jueva va participar al de-
bat de després de la projecció, acompanyada pel presi-
dent de la Diputació, Joan Reñé; per Francesc Pena, 
conseller delegat de la XAL (Xarxa Audiovisual Local); 
i per l’historiador Josep Calvet, assessor dels creadors 
del documental. 
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Peramola commemorarà aquest 
dissabte 27 de gener els fets 
ocorreguts a la vila en els da-
rrers mesos de la Guerra de Suc-
cessió, quan l’exèrcit borbònic 
va ordenar calar foc al poble. 
L’Ajuntament d’aquesta localitat 
de l’Alt Urgell ha decidit ‘batejar’ 
un espai que hi ha en un dels ex-
trems del carrer de la Clariana, 
ubicat al centre històric de la 
població, com a “25 de gener de 
1714”. 

L’objectiu és el de recuperar 
la seva memòria, recordant-ne 
una de les pitjors tragèdies de la 
seva història. El consistori tenia 
previst inicialment que aquesta 
efemèride donés nom a un dels 
nous carrers previstos en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM) però, tenint en 
compte que aquest no es des-
envoluparà en els propers anys, 
finalment ha optat per fer-ho en 
aquesta plaça.
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Peramola dedica una 
plaça al dia en què l’exèrcit 
borbònic va cremar el poble

Alpicat 
recrearà 
un camp 
de refugiats
Alpicat viurà enguany una ce-
lebració ben especial i diferent 
del Dia Escolar de la No-Vio-
lència i la Pau. Serà el proper 
dilluns, mitjançant una activi-
tat que respon a una iniciativa 
d’Alpicat Solidari  i la Coordina-
dora d’ONGD i AMS de Lleida, 
que van proposar a l’Escola Dr. 
Serés, a l’Institut d’Alpicat i a la 
Llar d’Infants La Lluna.

Cervera ja té apunt la Festa Ma-
jor del Santíssim Misteri que ce-
lebrarà del 3 al 7 de febrer. En-
guany la festa inclou el Cant de 
les Completes, un esdeveniment 
musical de caràcter popular que 
s’interpretarà a l’església de San-
ta Maria, dilluns 5 de febrer a les 
20:00 h. Entre els actes que se 
celebraran també es nomenarà 
fill predilecte de la ciutat, a títol 
pòstum, al cerverí Agustí Duran 
i Sempere.

Cervera, a punt per 
la Festa Major del 
Santíssim Misteri 

Agramunt ha iniciat les obres 
d’arranjament del Carrer Castell. 
L’actuació, prevista ja en el pres-
supost de l’any passat, consistirà 
en la renovació de tots els ser-
veis bàsics i en l’empedrat del 
ferm, seguint la mateixa línia 
constructiva que tot el centre 
històric. Es preveu que les obres 
tinguin una durada d’un mes 
i mig. D’altra banda, tenint en 

compte que aquest carrer està 
considerat el més antic d’Agra-
munt, és probable que apa-
reguin restes arqueològiques 
com les que es van trobar en 
l’obra d’arranjament de la Plaça 
de l’Església i el Carrer Sió. Per 
aquest motiu i tal com requereix 
el Departament de Cultura, s’ha 
contractat un equip d’arqueò-
legs per fer-ne un seguiment.

Agramunt comença la millora 
del Carrer Castell, on podrien  
aparèixer restes arqueològiques


