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SOLSONA ACULL AQUEST DIUMENGE, 
19 D’OCTUBRE, UNA TROBADA D’IGERS 
COINCIDINT AMB LA FIRA DEL BOLET
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Coincidint amb la Fira del Bolet i el Boletaire 
del Solsonès, aquest diumenge, 19 d’octubre, 
hi haurà a Solsona una concentració d’Igers, 

nom amb el que es denominen els aficionats a captar 
les fotos amb els telèfons mòbils i desprès penjar-les 
a Instagram. La Diputació de Lleida, mitjançant el Pa-
tronat de Turisme, amb la col·laboració de la regido-
ria de Promoció Econòmica i Turisme de Solsona i el 
Patronat Comarcal de Turisme del Solsonès, organit-
za aquest InstaWalk que porta per títol “Un tomb per 
Solsona” amb l’objectiu de promocionar turísticament 
la ciutat i la comarca del Solsonès.
L’acreditació dels participants a la trobada es farà el 
diumenge a dos quarts de deu del matí a l’Oficina  
Comarcal de Turisme del Solsonès. Mitja hora més 
tard s’iniciarà una visita guiada amb parada al Centre 
d’Interpretació del Solsonès i a l’Espai del Ganivet, 
el Pou de Gel, el Quarto dels Gegants i altres punts 
d’interès del nucli antic que els usuaris d’Instagram 
no es resistiran a immortalitzar.
Al migdia, els Igers, podran ser testimonis de les ac-
tuacions dels Castellers de Solsona, els Capgrossos 
de Mataró i la Colla Jove de Barcelona. També visi-

taran el mercat del bolet i aprofitaran cada tema que 
els brindarà la principal cita tardorenca de la ciutat. 
El matí acabarà amb un tast de la gastronomia local 
per dinar. També hi haurà la possibilitat d’arribar a la 
comarca el dia 18 i gaudir d’una oferta d’allotjament 
exclusiva per als instagramers.
Aquesta és la cinquena trobada d’instagramers que 
organitza la Diputació de Lleida a diferents indrets 
del Pirineu de Lleida. La primera sortida va tenir lloc 
la primavera de l’any 2013 a la Vall de Boí i el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. 
Posteriorment, a la tardor del 2013, es va fer una tro-
bada al Parc Natural de l’Alt Pirineu. Enguany s’han 
organitzat trobades a la ciutat de la Seu d’Urgell a 
la primavera i aquesta tardor al poble de Tuixent, a 
la comarca de l’Alt Urgell, amb motiu de la ruta de 
l’Ùltim Càtar. El Patronat de Turisme de la Diputació 
també ha organitzat una trobada d’instagramers a les 
Borges Blanques per promocionar la comarca de les 
Garrigues, amb l’oli amb DOP Les Garrigues com un 
dels seus principals referents d’abast mundial.


