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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 en 
el Mercat d’Escapades de Catalunya, que té lloc al 
passeig de Lluís Companys de Barcelona. La mostra 
es va inaugurat ahir divendres 3 de maig i romandrà 
oberta al públic fins demà diumenge.

El Mercat d’Escapades de 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 promocionar i vendre experiències de 
viatge i sortides de curta durada al públic finalista i 
de proximitat.  

El visitant, especialment públic de Barcelona, trobarà 
en aquesta acció promocional tot tipus de propostes 
per a sortides curtes de caps de setmana, ponts fes-
tius i vacances d’estiu vinculades amb el turisme ac-
tiu i la natura, la gastronomia i l’enoturisme, art i cul-
tura i turisme familiar. En aquest sentit paga la pena 
recordar que l’any 2018 el 52 % de les pernoctacions 
en els hotels del Pirineu i les Terres de Lleida van ser 
de turistes catalans. Aquest percentatge es va incre-
mentar fins al 60 % en el període comprès entre abril 
i novembre, és a dir, fora de la temporada de neu. 
També el públic català representa el client majoritari 
quant a la contractació de les activitats de turisme 
actiu i esports d’aventura. En l’estudi que anualment 
elabora el Patronat de Turisme sobre aquest sec-
tor, les dades de l’any 2018 van xifrar en un 75 % 
el nombre de clients procedents de Catalunya que 
practiquen les activitats de turisme actiu i esports 
d’aventura a la demarcació lleidatana, sobretot els 
procedents de Barcelona i de la seva àrea metropo-
litana (74 %). 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida do-
narà informació de l’oferta turística del Pirineu i les 
Terres de Lleida i es repartirà el material del conjunt 
de les comarques lleidatanes. Entre les novetats del 
material que es distribuirà figura el nou desplega-
ble de turisme actiu i esports d’aventura, que recull 

tota l’oferta turística que proposen les 228 empreses 
lleidatanes en aquest àmbit. Per la seva banda, les 
empreses que participen en el Mercat d’Escapades 
poden mostrar i vendre en primera persona la seva 
oferta en un ambient lúdic i festiu en què també hi ha 
activitats i degustacions. 

Tallers i degustacions a càrrec d’entitats 
lleidatanes 

Entre els diferents tallers que s’han programat per 
oferir activitats n’hi ha uns quants d’empreses o en-
titats de Lleida. 

La Ruta del Vi de Lleida oferirà un tast de 4 vins re-
presentatius de la DO Costers del Segre. Avui dissa-
bte es farà 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.

També s’han programat diferents actuacions 
d’animació. Una d’aquestes actuacions ens por-
tarà a fer una visita al Pallars Sobirà guiats per 
l’Esperanceta. L’actriu Noemí Busquets represen-
ta l’Esperanceta, coneguda com la pubilla de Casa 
Gassia (Ecomuseu de les Valls d’Àneu), que ens 
obrirà les portes del Pallars Sobirà d’una forma di-
vertida i desvergonyida per fer-nos riure i passar una 
bona estona. 

La Diputació i una vintena d’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 Patronat 
de Turisme de la Diputació de Lleida, està pensada perquè els empresaris i els agents turístics pu-
guin donar a conèixer i vendre directament els seus productes i experiències per a sortides curtes de 
caps de setmana, ponts festius i vacances d’estiu
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