NOTA DE PREMSA
LA IGP LLONGANISSA DE VIC COL·LABORA EN LA FIRA DE MUNTANYA
La IGP Llonganissa de Vic ha col·laborat amb la Fira de Muntanya de Vic, que ha tingut lloc aquest cap
de setmana a Vic, seguint la seva estratègia de posicionar la marca dintre la comarca d’Osona per
mitjà de patrocini i col·laboracions en diferents actes.
11/11/19 – La IGP Llonganissa de Vic, dintre la seva estratègia de patrocinis i col·laboracions en diferents
esdeveniments culturals de la comarca osonenca i amb altres col·lectius, ha participat aquest cap de
setmana com a col·laborador a la 39a edició de la Fira de la Muntanya de Vic, que organitza
l'Ajuntament de Vic i l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya.
Aquest any l'oferta comercial i lúdica ha inclòs activitats pels amants de la natura, l'esport i el lleure, en
les quals la IGP facilita producte per als diferents avituallaments habilitats i per als voluntaris que hi
participen, seguint així amb l’aposta per l’esport que ja va dur a terme l’any 2018 com a patrocinador de
diferents curses.
En concret, les activitats on s’ha pogut trobar producte de la IGP Llonganissa de Vic són: la caminada
popular Matagalls-Vic per excel·lència de la comarca d'Osona, amb 600 participants; l’Open bloc
escalada, la competició que es fa dins del recinte firal amb més de 300 participants; i la 3ª edició de la
pedalada familiar amb més participants de la comarca, uns 200.
A més, hi va haver un espai de ponències i presentacions, on els participants han rebut una bossa i una
llonganissa de Vic amb el segell d’IGP.
Sobre IGP Llonganissa de Vic
Aquest producte s'elabora amb carns magres de porc seleccionades, sal i pebre negre, en empreses
ubicades als municipis que integren la Plana de Vic i que estan inscrites en els registres del Consell
Regulador de la IGP Llonganissa de Vic. Actualment, en formen part sis empreses: Casa Riera Ordeix,
Embotits Salgot, Sucesores de J. Pont, Splendid Foods (marca Can Duran), Embotits Casolans Ca La Glòria
(marca Casa Oms) i Embutidos Solá.
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