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Una selfi feta des d’un parapent biplaça 
sobrevolant l’estació de Boí Taüll Resort 

guanya el concurs de fotografia de la 
campanya d’hivern de la Diputació de 

Lleida “On la neu és més que neu”

Un El concurs fotogràfic a través dels mitjans 
socials que la Diputació de Lleida, per mitjà 
del Patronat de Turisme, ha convocat per se-

gon any consecutiu dins la campanya de promoció 
turística d’hivern “On la neu és més que neu” ha re-
but una alta participació de fotografies. En total s’han 
presentat a concurs 937 fotografies que han fet més 
de 200 autors diferents, els quals han pujat les imat-
ges als mitjans socials com ara Twitter i Instagram. 
La finalitat del concurs era poder transmetre mit-
jançant les fotografies l’experiència i les emocions, 
com també les diverses activitats que es poden fer al 
voltant de la neu.

La fotografia guanyadora en aquest segon concurs 
fotogràfic és una selfi que ens transmet l’emoció que 
experimenten les dues persones que sobrevolen 
amb parapent en un vol biplaça l’estació d’esquí de 
Boí Taüll Resort des de Puig Falcó, el cim més alt 
accessible amb un remuntador en tot el Pirineu, amb 
unes vistes espectaculars de l’estació i del conjunt 
de la serralada. L’autor de la fotografia, Joel Fer-
nandez que es va presentar a concurs va escriure 
“Gràcies, Boí Taüll, per l’oportunitat de viure aquesta 
experiència única”.

El jurat ha tingut en compte a l’hora de decidir sobre 
la fotografia guardonada no tan sols els criteris tèc-
nics de la imatge i l’espectacularitat dels paisatges, 
sinó també la suma de les activitats complemen-
tàries a la pràctica de l’esquí de què el visitant pot 
gaudir a l’entorn de la neu, en aquest cas amb el vol 
amb parapent.

El Patronat de Turisme va convocar per a la tempora-
da 2014-2015, per segon any consecutiu, el concurs 
fotogràfic a través dels mitjans socials. Els concur-

sants han pogut fer una o més fotografies del que 
representa per a ells la neu i penjar-les a Twitter (@
aralleida, @aralleida_es) o a Instagram durant el pe-
ríode comprès entre l’1 de desembre de 2014 i el 
28 de febrer de 2015 amb els hashtags #neu1415, 
#aralleida i #nieve1415. El premi consisteix en un 
cap de setmana per a dues persones en un indret de 
les comarques de Lleida amb activitats d’oci.

En aquesta segona convocatòria del concurs s’hi ha presentat 937 fotografies d’una gran qualitat i 
diversitat d’imatges relacionades amb activitats i paisatges en què la neu és un element protagonista
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