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LA DIPUTACIÓ ORGANITZA UNA TROBADA 
D’INSTAGRAMERS AQUEST CAP DE SET-
MANA A LA COMARCA DE LES GARRIGUES
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La Diputació de Lleida, mitjançant el seu Patro-
nat de Turisme, posa en marxa per a aquest 
diumenge 1 de desembre una nova acció de 

promoció i difusió dels atractius turístics i gastronò-
mics de les comarques de Lleida per mitjà de les 
imatges captades pels Instagramers. Aquesta vega-
da la trobada s’ha organitzat a la zona de la plana 
de Lleida i més concretament al municipi de les Bor-
ges Blanques, a la comarca de les Garrigues. Les al-
tres dues trobades d’Instagramers que ha organitzat 
aquest any 2013 el Patronat de Turisme, van tenir 
lloc al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici a la primavera i al Parc Natural de l‘Alt Pirineu 
aquesta mateixa tardor.
 
A  la trobada, que porta per nom Instagastro Oli DOP 
Les Garrigues, s’han inscrit una cinquantena d’igers 
procedents de diferents indrets de Catalunya, els 
quals tindran ocasió de conèixer alguns dels molts 
atractius de caire turístic, gastronòmic i cultural de 
què el visitant pot gaudir en aquesta època de l’any a 
la comarca de les Garrigues, la qual disposa de l’oli 
amb la DOP Les Garrigues com un dels seus princi-
pals referents d’abast mundial.
 
Els participants de la trobada podran gaudir durant tot 
el cap de setmana d’una entrada gratuïta al Museu 
de l’Espai Macià de les Borges Blanques i degustar 

el plats típics de la XIX Mostra Gastronòmica de Les 

Garrigues, que se celebra per aquestes dates. 

 

L’activitat programada per a tots els inscrits a la jorna-

da començarà diumenge a les 9,30 hores al Consell 

Comarcal de les Garrigues, que s’ha fixat com a punt 

de trobada. Després començarà el recorregut, que 

els portarà a visitar i conèixer la Cooperativa Sant Isi-

dre de les Borges Blanques, on podran presenciar en 

directe l’elaboració de l’oli extra verge. Tot seguit, a la 

Masia Salat s’ha programat un tast d’oli, ofert per la 

DOP Oli Les Garrigues, i un dinar amb els productes 

autòctons, dels quals l’oli és un dels veritables prota-

gonistes. La jornada es clourà la tarda del diumenge 

amb la visita al Parc Temàtic de l’Oli.

 

L’activitat és organitzada per la Diputació de Lleida, mi-

tjançant el Patronat de Turisme, amb la col·laboració 

del  Consell Comarcal de Les Garrigues, la DOP Oli 

Les Garrigues,  el Parc Temàtic de l’Oli de les Garri-

gues   i Igers Lleida.
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