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Uns 40 aficionats a l¹aplicació per a mòbils 
Instagramer han participat avui diumenge a 
l’InstaWalk de la Seu d¹Urgell, organitzat per 

la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Tu-
risme, amb la finalitat de promocionar i difondre els 
atractius turístics i gastronòmics de la Seu d’Urgell i 
de la comarca de l’Alt Urgell.

La concentració dels participants ha tingut lloc a les 
9.30 hores a la plaça dels Oms, davant l’Ajuntament 
de la ciutat. L’alcalde de la Seu d¹Urgell, Albert Bata-
lla, i el president del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
Jesús Fierro, han donat la benvinguda als Igers -així 
és com es denominen els usuaris d’Instagram-, pro-
cedents tots de les comarques de Lleida i Barcelona. 

UNS 40 IGERS HAN PARTICIPAT AVUI  
A LA TROBADA D’INSTAGRAMERS A LA 
SEU D’URGELL
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A continuació ha començat la visita guiada pel cen-
tre històric de la Seu d’Urgell, amb una visita inicial 
al meravellós conjunt catedralici de la Seu d’Urgell i 
posteriorment pels carrers del nucli històric, que evo-
quen el seu passat medieval amb carrers porticats i 
edificis senyorials. 
La visita guiada els ha conduït fins a les instal·lacions 
del Parc Olímpic del Segre, on a partir de les 12 del 
migdia tots els assistents a la trobada han pogut prac-
ticar el piragüisme i activitats d’aigua, seguit d’un di-
nar amb productes típics de l’Alt Urgell al mateix parc, 
ofert per Turisme de la Seu, el Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell i la Diputació de Lleida.
Tots els Igers que han participat en aquesta jornada po-
den penjar les seves fotografies a l’aplicació Instagra-
mer amb l’etiqueta de la trobada Instawalk#aralleida. 
Una selecció de les 44 millors fotografies captades 
en aquesta sortida formaran part d’una exposició que 
es podrà veure al pati de l’Institut d¹Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida a partir del 30 d¹abril fins a 
l’1 de juny.
La trobada ha estat organitzada per la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i Tu-

risme de la Seu, el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i 
les comunitats d’Igers Lleida i Igers de la Seu d’Urgell.
Tots els participants que han volgut passar el cap 
de setmana a la Seu d’Urgell han tingut un preu 
d’allotjament especial i el dissabte a la tarda van po-
der gaudir d¹una visita guiada a l’Espai Ermengol, fer 
una degustació de formatge amb DOP Urgèlia i par-
ticipar en un taller de fotografia amb el fotoperiodista 
Tony Lara.
L’InstaWalk de la Seu d¹Urgell és la quarta trobada 
d’instagramers que organitza la Diputació de Lleida a 
les comarques lleidatanes. La primera sortida va tenir 
lloc a la primavera de l’any 2013 a la Vall de Boí i el 
Parc Nacional d¹Aigüestortes i Estany de Sant Mau-
rici. Posteriorment, a la tardor, es va fer una trobada 
al Parc Natural de l¹Alt Pirineu i a l’entrada de l’hivern 
es va organitzar una sortida a les Borges Blanques 
per promocionar els atractius turístics, gastronòmics 
i culturals de la comarca de les Garrigues, amb l’oli 
amb DOP Les Garrigues com un dels seus principals 
referents d’abast mundial.


