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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, conjuntament amb una vintena 
d’empreses de l’àmbit turístic de les comar-

ques del Pirineu i les Terres de Lleida participen del 
4 al 6 de maig en el Mercat de les Escapades de Ca-
talunya, que té lloc al passeig de Lluís Companys de 
Barcelona. El Mercat de les Escapades aplega un to-
tal de 104 empreses i entitats d’arreu de Catalunya.

La mostra s’ha inaugurat avui divendres i romandrà 
oberta al públic fins diumenge. El Mercat de les Es-
capades a Catalunya arriba enguany a la seva quar-

ta edició. Es tracta d’una iniciativa impulsada per 
l’Agència Catalana de Turisme que compta amb la 
col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació 
de Lleida,  amb la finalitat de promocionar els viat-
ges curts de cap de setmana 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 Ca-
talunya. Enguany, amb motiu de l’Any del Turisme 
Cultural, es vol aprofitar aquesta edició del Mercat 
de les Escapades per posicionar la cultura com a eix 
principal de la diferenciació de la destinació i, alhora, 
propiciar posar en valor el turisme cultural. 

La Diputació i una vintena d’empreses del 
sector turístic de les comarques de Lleida 
participen aquest cap de setmana a 
Barcelona en el Mercat de les escapades

 La iniciativa, impulsada per l’Agència Catalana de Turisme amb la col·laboració del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, està pensada perquè els agents turístics puguin oferir directa-
ment als visitants els seus productes i experiències per a sortides curtes de caps de setmana i ponts 
festius
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El visitant, especialment públic final de Barcelona, hi 
trobarà tot tipus de propostes, des de sortides amb 
activitats relacionades amb el turisme actiu i els es-
ports d’aventura fins a experiències d’allò més cultu-
rals, com també l’oferta de l’enoturisme i la gastrono-
mia i diverses propostes relacionades amb el turisme 
familiar.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
participa en aquest Mercat de les Escapades dins 
d’un tendal compartit amb Torisme Val d’Aran. Des 
d’aquest punt d’informació es repartiran els catàlegs 
promocionals del Patronat de Turisme sobre l’oferta 
turística del Pirineu i les Terres de Lleida i es distri-
buirà el material del conjunt de les comarques llei-
datanes.

Tallers i degustacions a càrrec d’entitats 
lleidatanes

Les empreses que participen al Mercat de les Esca-
pades 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 ta-
llers que s’han programat per oferir activitats, n’hi ha 
uns quants d’empreses o entitats de Lleida.

Aquesta tarda Turisme de Lleida oferirà un taller de 
turisme cultural relacionat amb la descoberta del 
Castell de Gardeny i l’orde del Temple. També avui 
a la tarda la Ruta del Vi de Lleida oferirà un tast de 

vins de les 7 subzones de la DO Costers del Segre. 
Demà al migdia tècnics de la Ruta Ramat de Camins 
impartiran un taller per saber com s’ha de fer la mo-
txilla per anar de travessa. Quina roba necessitem i 
quin material és imprescindible portar, formaran part, 
entre d’altres aspectes, d’aquest taller força didàctic 
que té com a finalitat mostrar l’equilibri entre el que 
creiem que necessitem i el que ens hem d’emportar.

Diumenge a primera hora de la tarda hi haurà una 
degustació de productes gastronòmics de proximitat 
de la comarca de l’Alt Urgell a càrrec de l’associació 
Menja’t l’Alt Urgell i posteriorment el Centre Cerdan-
ya EcoResort oferirà aperitius saludables amb el que 
ens brinda la terra.

Actuació teatralitzada amb l’Esperanceta, 
la pubilla de Casa Gassia

D’altra banda, durant els tres dies del Mercat de les 
Escapades també s’han programat diferents actua-
cions d’animació. Una d’aquestes actuacions ens 
portarà a fer una visita al Pallars Sobirà de la mà de 
l’Esperanceta que no deixarà indiferent ningú. L’actriu 
Noemí Busquets representa l’Esperanceta, conegu-
da com la pubilla de Casa Gassia (Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu), que ens obrirà les portes del Pallars 
Sobirà d’una forma divertida i desvergonyida per fer-
nos riure i passar una bona estona. L’Esperanceta, 
farta de viure en una postguerra infinita, no té por de 
dir el que pensa.
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