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 La Diputació i 36 empreses del sector 
turístics de les comarques de Lleida 
participen aquest cap de setmana a 

Barcelona en el Mercat de les escapades

LLa Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, conjuntament amb 36 empreses 
de l’àmbit turístic de les comarques lleidatanes 

i una  representació de tots els consells comarcals 
de les Terres de Lleida, del Pirineu i la Val d’Aran, 
participen aquest cap de setmana en el Mercat de 
les Escapades que té lloc a l’avinguda de la Catedral 
de Barcelona. El vicepresident del Patronat de Turis-
me, Gerard Sabarich, i el director Jordi Blanch, han 
visitat aquest matí l’espai d’informació del Patronat 

de Turisme i han saludat als empresaris lleidatans 
que participen a la mostra. El Mercat de les Escapa-
des compta amb un nombre total de  111 empreses 
i entitats  d’arreu de Catalunya. La mostra s’ha inau-
gurat avui divendres i romandrà oberta al públic fins 
diumenge.

El Mercat de les Escapades ha estat impulsat per 
l’Agència Catalana de Turisme amb la  finalitat de 
promocionar els viatges curts de cap de setma-

Aquesta iniciativa impulsada per l’Agència Catalana de Turisme està pensada perquè els agents turís-
tics puguin oferir i vendre directament als visitants i als turistes els seus productes i experiències per a 
sortides curtes de caps de setmana i ponts festius

Punt d’informació del Patronat de Turisme amb el vicepresident del Patronat, Gerard Sabarich, el director, Jordi Blanch, amb 
tècnics dels diferents consells comarcals presents a la mostra.  El punt d’informació està situat davant la Catedral de Barcelona.
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na o de pont per descobrir diferents indrets, gaudir 
d’activitats a la natura i del turisme actiu o relaxar-se 
en un entorn natural de Catalunya. El visitant, espe-
cialment públic final de Barcelona, hi trobarà  tot tipus 
de propostes, des de sortides amb activitats relacio-
nades amb el turisme actiu i els esports d’aventura 
fins a experiències d’allò més culturals, com també 
l’oferta de l’enoturisme i la gastronomia i diverses 
propostes relacionades amb el turisme familiar.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida par-
ticipa en aquest Mercat de les Escapades des de la 
zona d’informació, on s’atén els visitants, s’informa 
del conjunt de l’oferta turística a les comarques de 
Lleida i es lliura els catàlegs promocionals del Pa-
tronat. Les 36 empreses del sector turístic atenen el 
públic mitjançant un total de 31 mòduls de la super-
fície d’exposició.

5 tallers a càrrec d’entitats lleidatanes

Les empreses poden mostrar i vendre en primera 
persona la seva oferta en un ambient lúdic i festiu en 
què també hi ha activitats i degustacions. Entre els 
diferents tallers que s’han programat per oferir ac-
tivitats, 5 els duran a terme empreses o entitats de 
Lleida. Aquesta tarda el Conselh Generau d’Aran or-
ganitza una gimcana de natura i la teuleria de Linyola 
(el Pla d’Urgell) oferirà una degustació amb maridat-
ge de cervesa. Per demà dissabte el programa Oleo-

turisme de les Garrigues organitza un taller sobre el 
reciclatge de l’oli de la cuina i l’empresa de natura 
del Pallars Sobirà l’Obaga presentarà com a activitat 
la creació d’un planisferi i donarà a tastar els licors 
del Pirineu. Finalment, diumenge a la tarda, la DO 
Costers del Segre  oferirà un tast de vins.

El Patronat de Turisme ha col·laborat en el preu de la 
inscripció per a totes les empreses privades del sec-
tor turístic que han volgut participar en aquesta acció 
amb una aportació econòmica per un import de 65 
euros. L’ajut s’ha incrementat fins als 125 euros per a 
aquelles empreses que hi participen i formen part del 
Club d’Amics de Lleida, del programa Benvinguts! o 
del projecte de microconsultoria de les Terres de Llei-
da, que promou el Patronat de Turisme.

Any del Turisme d’Interior i de Muntanya

Amb el Mercat d’Escapades, l’Agència Catalana de 
Turisme dóna inici a l’Any del Turisme d’Interior i de 
Muntanya, que té com objectiu potenciar i promou-
re l’oferta turística catalana de les comarques de 
l’interior, un territori privilegiat que disposa de recur-
sos i propostes turístiques per a tots els públics. En 
aquest sentit, durant tot el 2015 s’organitzaran diver-
ses accions de comercialització i promoció específi-
ques, i es farà un esforç important centrat en aquest 
producte i en tota l’oferta generada al seu voltant.


