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La Ruta de la Cervesa Artesana 
dóna a conèixer la demarcació 
de la mà de la popular beguda

Aquest divendres va ser 
el dia internacional de la 
cervesa, una celebració 
anual que té lloc cada 
primer divendres d’agost. 
A Lleida tenim una gama 
de productors artesans 
que fan una cervesa de 
proximitat, amb activitats 
que permeten descobrir les 
fàbriques d’aquesta beguda 
tan popular.

Les cerveses que acostumem a 
beure són només una mostra mi-
núscula del gran ventall existent. 
Una bona manera de conèixer-la i 
descobrir-ne nous gustos és a tra-
vés de les cerveses artesanes.

Lleida compta amb aproxima-
dament una quinzena de produc-
tors artesans, set dels quals van 
formar l’Associació de Cervesers 
Artesans de Lleida, ara fa tres 
anys. Una de les principals activi-
tats de l’Associació i és la Ruta de 
la Cervesa Artesana. 

La ruta consisteix en visitar les 
instal·lacions de les productores 
artesanes, i cada una d’elles facili-
ta una activitat més per visitar els 
voltants i estendre l’experiència 
més enllà de la cervesa, per po-
der passar-hi el dia.

Les cerveseries que participen 
la ruta són principalment a la pla-
na, on se’n troben sis: Cerveses 
Ponent (Seró), Cal Pauetó (Pene-
lles), Casa Dalmases (Cervera), Lo 
Vilot (Almacelles), La Vella Cara-
vana (Menàrguens) i la cerveseria 
Matoll (Belianes). Al pirineu, a La 
Pobla de Segur, es pot visitar la fà-
brica de cervesa C13.

Un dels objectius principals 
de l’Associació de Cervesers Ar-
tesans de Lleida és donar a conèi-
xer aquestes begudes i reivindi-
car el seu gust i valor, i organitzen 
diferents esdeveniments. El més 
immediat és el Birràneu, que or-
ganitzen des de la C13 a Esterri 
d’Àneu els propers dimarts i di-
mecres. Des de Lo Vilot, a Alma-
celles, munten l’October Fest de 
la localitat, i la resta de cerveseri-

es també s’encarrega de l’organit-
zació de fires de productors. 

“A qui li agrada el vi, normal-
ment li agrada un tipus concret 
de vi, no tot. A més, no en beurà 
un de tetrabrick sinó que es dei-
xarà una mica més de diners. El 
mateix passa amb la cervesa”, ex-
plica la Quiònia, de Lo Vilot.

El Jordi, de Matoll, manifesta 
que el mercat i el sector “estan 
en auge”, però a Lleida encara es-
tà molt immadur. 

“El sector a Lleida no té tan-
ta presència com a altres llocs”, 
continua la Quiònia, “a Barcelona 
són líders en el tema i aquí enca-
ra anem endarrerits. Catalunya, 
això sí, és qui més cervesers ar-

tesans té de tot l’Estat, amb mol-
ta diferència. Però això també fa 
que, en haver-hi tants, estigui so-
bresaturada”. L’Òscar, de la Vella 
Caravana, considera que les grans 

cerveseres han començat a veu-
re el nínxol de mercat i estan fent 
aproximacions mitjançant tècni-
ques de màrqueting i varietats de 
cervesa. 

“Aquí a Lleida, però, beuen les 
artesanes perquè ja ens conei-
xen”, explica, i afegeix que “hem 
de continuar treballant per infor-
mar dels nostres productes”.
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