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La L’Instawalk al Parc Natural de l’Alt Pirineu que tindrà lloc aquest diumenge, 27 d’octubre, ha cobert la 
inscripció de les 30 places ofertes per l’organització. Tots els Igers que participaran a la trobada són re-
sidents a Catalunya i sumen  entre tots més de 28.000 seguidors a Instagram. L’activitat és organitzada 

per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, amb la col·laboració del mateix Parc Natural de 
l’Alt Pirineu, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Igers Lleida.
 
En aquesta nova acció promocional del Pirineu de Lleida, tots els participants podran captar la singular be-
llesa dels paisatges del Parc Natural de l’Alt Pirineu, on la natura en aquesta època de tardor es transforma i 
s’omple d’una gran varietat i intensitat cromàtiques. Un moment únic del qual tots els Igers inscrits en podran 
gaudir i pujar les imatges que captin tant a Instagram com a altres xarxes socials.
 
La sortida dels instagramers cap al Parc Natural de l’Alt Pirineu es farà diumenge a les 9.30 hores des de  la 
caseta d’informació del poble de Tavascan. Tots es traslladaran amb vehicle 4x4 des de Tavascan fins al Pla 
de Boavi i la presa de Montalto. Al migdia, després de la visita al parc, l’organització oferirà als participants 
un dinar típic pallarès i s’ha programat una visita cultural opcional al poble de Tavascan, amb visita al Centre 
d’Interpretació de l’Aigua i a la central subterrània situada al mateix municipi.
 
Aquesta és la segona acció promocional del Pirineu de Lleida que organitza directament el Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida aquest any 2013. La primera sortida va tenir lloc el mes d’abril al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb la participació d’una trentena d’instagramers.
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