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La Diputació de Lleida, mitjançant el 
Patronat de Turisme, juntament amb 
40 empreses de l’àmbit turístic de les 

comarques lleidatanes, participen del 6 al 8 
de maig en el Mercat d’Escapades a Cata-
lunya, que té lloc al passeig de Lluís Com-
panys de Barcelona. El Mercat d’Escapades 
compta amb un total de 136 empreses i en-
titats d’arreu de Catalunya. La mostra s’ha 
inaugurat avui divendres i romandrà oberta 
al públic fins diumenge.

El Mercat d’Escapades a Catalunya ha estat 
impulsat per l’Agència Catalana de Turisme 
amb la finalitat de promocionar els viatges 
curts de cap de setmana o de pont per des-
cobrir diferents indrets, gaudir d’activitats a 
la natura i del turisme actiu o relaxar-se en 
un entorn natural de Catalunya. El visitant, 
especialment públic final de Barcelona, hi 
trobarà tot tipus de propostes, des de sor-
tides amb activitats relacionades 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 gastro-
nomia i diverses propostes relacionades amb el turisme 
familiar.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida par-
ticipa en aquest Mercat d’Escapades des de la zona 
d’informació, on s’atenen els visitants, s’informa del con-
junt de l’oferta turística a les comarques de Lleida i es 
lliuren els catàlegs promocionals del Patronat. 

Quatre tallers a càrrec d’entitats lleidatanes

Les empreses poden mostrar i vendre en primera per-
sona la seva oferta en un ambient lúdic i festiu en què 
també hi ha activitats i degustacions. Entre els dife-
rents tallers que s’han programat per oferir activitats, 
quatre els duran a terme empreses o entitats de Llei-
da. Aquesta tarda i demà al migdia el complex turístic 
Teuleria-Parc de les Olors de Linyola organitza un taller 
per revelar els secrets i les propietats de la millor cama-
milla del món, taller que també inclou una degustació 

de productes elaborats amb aquesta herba. Avui a la 
tarda, Olea Soul proposa fer tastets, elaborats i muntats 
en directe, acompanyats d’una copa de vi català. Demà 
l’agroturisme Cal Pastor ofereix un taller sobre el reci-
clatge de l’oli de la cuina per fer sabó a casa. Diumenge 
al matí, Barrankisme.com impartirà una xerrada intro-
ductòria sobre el descens de barrancs. 

El Patronat de Turisme ha col·laborat en el preu de la 
inscripció per a totes les empreses privades del sector 
turístic que han volgut participar en aquesta acció. L’ajut 
s’ha incrementat per a aquelles empreses que hi par-
ticipen i formen part del Club d’Amics de Lleida, dels 
projectes Benvinguts! i Moturisme Ara Lleida, del pro-
grama Agències Receptives de Lleida o del projecte de 
microconsultoria de les Terres de Lleida, que promou el 
Patronat de Turisme.

La Diputació i 40 empreses del sector turístic 
lleidatà participen aquest cap de setmana a 

Barcelona en el Mercat d’Escapades

La iniciativa impulsada per l’Agència Catalana de Turisme està pensada perquè els agents turístics puguin 
oferir i vendre directament els seus productes i experiències per a sortides curtes de caps de setmana i ponts 
festius

Punt d’informació del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. 
D’esquerra a dreta:  la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, Meritxell Serret i Aleu; el Conseller d’Empresa i Co-
neixement, Jordi Baiget i Cantons; el Vicepresident del Patronat de 
Turisme, Gerard Sabarich Fernàndez-Coto; la Directora General de 
Turisme, Marian Muro Ollé; i el Director del Patronat de Turisme, Juli 
Alegre i Alcàzar.
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