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L’Institutd’Estudis Ilerdencs acollirà del 13 de 
gener al 2 de febrer de 2014 una exposició 
amb una selecció de les millors fotografies 

que han captat avui els 30 Igers que han participat a 
l’Instawalk al Parc Natural de l’Alt Pirineu, organitzat 
per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, amb la col·laboració del mateix Parc Natural, 
el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i Igers Lleida. 
Per poder prendre part en la selecció de fotografies 
que configurarà aquesta exposició, els participants 
en aquesta descoberta del Parc Natural de l’Alt Piri-
neu han de pujar les imatges a l’aplicació Instagramer 
amb l’etiqueta #aralleida.

L’Instawalkal Parc Natural de l’Alt Pirineu ha co-
mençat a les 9.30 hores a la caseta d’informació del 
poble de Tavascan, que ha estat el punt de trobada 
de la trentena d’inscrits. Tot seguit els han traslladat 
amb vehicles 4x4 fins al Pla de Boavi i la presa de 
Montalto, on han pogut gaudir i captar amb les càme-

res dels seus telèfons mòbils tota la riquesa d’aquest 
paradís natural que, amb les seves 70.000 hectàrees, 
és el més extens de Catalunya. Un espai natural que 
s’ha mantingut en un estat de conservació magnífic 
i que en aquesta època de tardor ens presenta una 
gran varietat i intensitat cromàtiques. Al migdia els or-
ganitzadors han ofert als participants un dinar típic 
pallarès al poble de Tavascan i a la tarda una visita al 
Centre d’Interpretació de l’Aigua i a la central subte-
rrània situada al mateix municipi. 

Aquesta és la segona trobada promocional del Piri-
neu de Lleida que organitza el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida adreçada als afeccionats 
a l’aplicació per a mòbils  Instagramer. La primera 
acció va tenir lloc a la primavera al Parc Nacional 
d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i ara, a la tar-
dor, l’acció s’ha fet al Parc Natural de l’Alt Pirineu. 
Lliurament de l’Espiga d’Or

Trobada d’Instagramers al Parc Natural de 
l’Alt  Pirineu
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De la sortida que va tenir lloc a l’abril al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb una 
trentena d’inscrits, es van arribar a penjar a l’aplicació Instagram més de 400 fotografies. En aquesta segona 
convocatòria caldrà esperar els pròxims dies per saber el nombre d’imatges que finalment penjaran els parti-
cipants i que podran veure els seus 28.000 seguidors a Instagram.
 
Dels 30 Igers que han participat en aquesta acció, la meitat són de les comarques de Barcelona i Tarragona i 
els restants, del Pirineu i les Terres de Lleida. Tots els qui ho han volgut han pogut gaudir del cap de setmana 
al Pallars Sobirà amb unes condicions econòmiques molt atractives, a més de les activitats organitzades per 
a avui diumenge. Ahir dissabte es van programar visites als diferents museus i formatgeries de la Vall d’Àssua 
i el Batlliu de Sort (el Museu el Camí de la Llibertat, la formatgeria de Tros de Sort, la formatgeria la Peça 
d’Altron, el Museu de les Papallones de Catalunya a Pujalt i el Museu dels Pastors de la Vall d’Àssua) i la visita 
a la Fira de la Tardor que se celebra a Tírvia, dedicada a l’artesania i als productes agroalimentaris locals.
 
Els Igers que han participat a l’Instawalk al Parc Natural de l’Alt Pirineu, a més de prendre part en la selecció 
de fotografies per a l’exposició a l’IEI amb l’etiqueta #aralleida, també poden optar a participar en el I Concurs 
de Fotografia Digital a Instagram, que organitza enguany per aquest motiu el Parc Natural de l’Alt Pirineu per 
promoure els valors de la conservació i la bellesa dels paisatges de l’espai natural durant el canvi de coloració 
de la vegetació de tardor. Per prendre part en aquest concurs, les fotografies hauran d’incloure les etiquetes 
#colorsdetardor i #pnaltpirineu.
 
Instagram és una aplicació mòbil gratuïta que permet als usuaris fer fotos, aplicar filtres i compartir-les, ja sigui 
a la mateixa plataforma o a xarxes socials com Twitter, Facebook o Foursquare. Aplega més de 150 milions 


