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La primera trobada d’instagramers que ha orga-
nitzat el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida i que ha consistit en una sortida amb ra-

quetes pel Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici s’ha tancat amb una alta participació. 
Una trentena d’usuaris de l’aplicació per a mòbils Ins-
tagram procedents de diversos indrets de Catalunya 
han participat avui d’aquesta acció promocional.

La trobada ha tingut lloc a les 9.00 d’aquest matí a la 
Casa del Parc Nacional de Boí.  A continuació han dut 
a terme una excursió amb raquetes de neu pel parc i 
han pogut captar un bon nombre de fotografies d’uns 
paisatges encisadors per tal com el Parc Nacional 
acumula encara una gran quantitat de neu. Un bon 

nombre dels instagramers que avui han participat de 
la sortida  amb raquetes pel Parc Nacional, ahir van 
dedicar la jornada a visitar i fotografiar el romànic de 
la Vall de Boí.

Aquesta és la primera trobada d’instagramers de Ca-
talunya que organitza el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, seguint l’estratègia que s’ha fixat 
per promocionar diversos indrets del territori a través 
dels mitjans socials amb un concurs fotogràfic parti-
cipatiu i fet per afeccionats a l’aplicació per a mòbils 
Instagram. 

Trobada d’Instagramers al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici 
organitzada pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida.
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Cal recordar que els afeccionats que han participat en aquesta acció, a més de penjar les seves fotografies 
als mitjans socials, també podran participar en una exposició que acollirà l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la 
Diputació de Lleida durant els mesos de maig i juny, amb una selecció de les millors imatges captades en 
aquesta sortida que porta per nom “Instawalk”.

Tots els instagramers que han participat d’aquesta acció han pogut gaudir d’una estada de cap de setmana a 
la Vall de Boí amb unes condicions econòmiques molt atractives i les activitats, com ara la mateixa sortida amb 
raquetes pel Parc Nacional o la visita a les esglésies romàniques de la Vall de Boí i al Centre d’Interpretació 
del Romànic, han estat gratuïtes.

Aquesta iniciativa del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha comptat amb la col·laboració del 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el Patronat de Turisme de la Vall de Boí, el Centre 
d’Interpretació del Romànic de la Vall de Boí, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i Igers Lleida.


