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La Diputació i 30 empreses turístiques de 
les comarques de Lleida participen aquest 
cap de setmana a Barcelona en el Mercat 

d’Escapades

Aquesta iniciativa, impulsada per l’Agència Catalana de Turisme amb la col·laboració del Patro-
nat de Turisme de la Diputació de Lleida, està pensada perquè els empresaris i els agents turístics 
puguin oferir i vendre directament els seus productes i experiències per a sortides curtes de caps de 
setmana, ponts festius i vacances d’estiu

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, juntament amb 30 empreses de l’àmbit turís-
tic de les comarques lleidatanes, participen del 26 al 

28 de maig en el Mercat d’Escapades a Catalunya, que té 
lloc al passeig de Lluís Companys de Barcelona. El Mer-
cat d’Escapades aplega un total de 112 empreses i entitats 
d’arreu de Catalunya.  

El Mercat d’Escapades a Catalunya, impulsat per l’Agència 
Catalana de Turisme, amb la col·laboració del Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida, té com a finalitat promo-
cionar i vendre experiències de viatge i sortides de curta 
durada al públic finalista. El visitant, especialment públic de 
Barcelona, trobarà en aquesta acció promocional tot tipus 
de propostes per a sortides curtes de caps de setmana, 
ponts festius i vacances d’estiu vinculades amb 4 zones 
temàtiques relacionades amb el turisme actiu i la natura, 
la gastronomia i l’enoturisme, arts i cultura i turisme familiar.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida participa 
en aquesta tercera edició del Mercat d’Escapades des de 
la zona d’informació, on s’atenen els visitants, s’informa del 
conjunt de l’oferta turística a les comarques de Lleida i es 
lliuren els catàlegs promocionals del Patronat. Per la seva 
banda, la trentena d’empreses lleidatanes que hi participen 
poden mostrar i vendre en primera persona la seva oferta 
en un ambient lúdic i festiu en què també hi ha activitats i 
degustacions.

El director del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha visitat 
avui el Mercat d’Escapades i ha destacat que el públic que 
s’apropi fins al passeig de Lluís Companys de Barcelona 
“podrà comprar experiències turístiques diferents que els 
permetrà descobrir el ric patrimoni i la variada oferta turísti-
ca de les comarques de Lleida”.

El Mercat d’Escapades compta amb diverses activitats 
com un circuit en burricleta, un rocòdrom, diversos tallers 
experiencials, actuacions musicals i una ruleta de premis, 
així com una àrea gastronòmica on degustar cuina catala-
na. Una de les novetats d’aquesta edició és la incorporació 

d’un escenari situat a la zona central i al costat de l’espai 
de gastronomia, en el qual s’aniran succeint diferents ac-
tuacions musicals amb l’objectiu d’animar la presència de 
visitants per dinamitzar l’espai. També en aquest lloc es farà 
el Joc de la Ruleta, que s’incorpora enguany com a novetat. 
Mitjançant aquesta ruleta i segons l’atzar s’aniran repartint 
premis vinculats amb l’oferta de productes que s’exposen 
en el Mercat d’Escapades. A més, s’hi podrà trobar un es-
pai informatiu sobre Benvinguts a Pagès, una iniciativa de 
la Generalitat de Catalunya que enguany celebra la seva 
segona edició del 3 al 5 de juny. 

La trentena d’empresaris lleidatans que participen en 
aquesta acció promocional han ofert diversos productes 
per participar en el Joc de la Ruleta. Les empreses també 
ofereixen descomptes i promocions dels seus paquets tu-
rístics amb l’objectiu de promoure l’activitat comercial in situ 
i incentivar els clients potencials perquè comprin les expe-
riències. El Patronat de Turisme ha col·laborat en el preu de 
la inscripció per a les empreses privades del sector turístic 
de les comarques de Lleida que han volgut participar en 
aquesta acció.
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