La Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida
La Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida és una iniciativa de l’Associació de Cervesers Artesans
de Lleida amb l’objectiu de promoure la cervesa produïda artesanalment a la província. Es
tracta d’un projecte de territori que neix per consolidar-se com un pol d’impuls turístic i
socioeconòmic de la zona i dinamitzar l’oferta gastronòmica, cultural i d’oci de la província.
L’Associació de Cervesers Artesans de Lleida i la Ruta que promou compta amb el suport i
acompanyament de Gustum, projecte coordinat per l’Associació Leader de Ponent i que
treballa per fomentar el desenvolupament rural a partir de la promoció del producte artesà
local i de la sinergia amb sectors com la restauració, el turisme o el petit comerç.

Què ofereix?
Nascuda el maig de 2015 com la primera ruta de cervesa artesana de Catalunya, la Ruta de la
Cervesa Artesana de Lleida obre les portes de les microcerveseries al públic per tal que
conegui els diversos obradors, les diferents formes d’elaborar la beguda, el detall de cada
projecte i les tipologies de cervesa que ofereix cada un d’ells. Una activitat personalitzada de
cada obrador, ja que cada microcerveseria ofereix una experiència pròpia, centrada en tasts o
maridatges amb productes locals i fets de forma artesanal – formatges, pans, melmelades,
gelats, flors, etc.- i en descobrir les particularitats del seu projecte, els seus emprenedors i
propostes.

Novetats pel 2016-2017
La Ruta de la Cervesa Artesana de Lleida celebra enguany el seu segon any de funcionament
amb la implicació més ferma del territori, la incorporació de noves microcerveseries i una
agenda més dinàmica d’activitats:
-

-

De 4 a 7 microcerveseries: En només un any, el número de marques de cervesa
artesana adherides a l’Associació i a la Ruta gairebé s’ha duplicat. A les quatre que van
iniciar el projecte, Cerveseria Matoll, Cerveseria Casa Dalmases, Cerveses Ponent i La
Vella Caravana s’hi han afegit tres més: CTretze Pirineus, Cervesa Perot i Cervesa Lo
Vilot.
Proposta de província: L’ampliació d’obradors referma la Ruta i la seva cobertura,
ampliant el seu abast de tres a cinc comarques: La Noguera, La Segarra, L’Urgell,
Pallars Jussà i el Segrià. Un dels objectius de la Ruta és dinamitzar l’oferta hotelera,
cultural, gastronòmica i d’oci de l’entorn de cada obrador, i la web
www.cerveserslleida.com recull les recomanacions de cada microcerveseria.

-

-

Passaport: Quan comença la Ruta, l’usuari rep un passaport, i si l’omple amb el
segell de cada una de les set microcerveseries, obté un obsequi per part de l’Associació
de Cervesers Artesans de Lleida.
Agenda dinàmica d’activitats: A banda d’obrir les portes dels obradors, l’Associació de
Cervesers Artesans de Lleida posa en marxa una agenda itinerant d’activitats. Durant
tot l’any organitzarà trobades, activitats i fires, sempre amb la col·laboració d’agents
de la província, per donar a conèixer i ampliar la notorietat del seu producte.
El proper 1 d’octubre es celebra a Lleida la Fira de la Cervesa Artesana de Lleida, amb
cervesa artesana, música i proposta gastronòmica local.

La cervesa artesana, producte estratègic
Entre totes les microcerveseries adherides a l’Associació de Cervesers Artesans de Lleida
elaboren actualment un total de 32 varietats de cervesa, que s’incrementaran en els propers
mesos. Pel que fa a la producció, i tenint en compte que algunes d’elles van iniciar l’activitat
començat el 2015, van tancar l’exercici amb una elaboració total de 994 hectolitres de cervesa,
una producció que es comercialitza íntegrament. La previsió és tancar l’exercici 2016 amb
1600 hectolitres, un increment de producció d’un 61% en un any, fet que posa de manifest
que la cervesa artesana local és un producte estratègic per al territori.

