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Tàrrega acull aquest diumenge una 
trobada d’Igers en el marc de 

la mostra d’Art urbà  Streettrrg

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme, organitza per a aquest diumenge, 19 
d’abril, a Tàrrega una nova concentració d’Igers 

(nom amb què es coneix els aficionats a captar les fo-
tos amb els telèfons mòbils i després penjar-les a Insta-
gram) en el marc de la celebració del STREETTRRG. 
Aquest projecte cultural que té lloc a la ciutat de Tàrrega 
vol posar en valor les manifestacions artístiques i orna-
mentals que formen part del paisatge urbà de la vila. 
D’aquesta manera els carrers i les places de la localitat 
es convertiran en museus a l’aire lliure, on els partici-
pants en la trobada d’Instagramers podran captar amb 
els seus telèfons mòbils escultures, murals, exposicions 
i grafits i després penjar les fotos a Instagram.

El punt de trobada dels Instagramers serà diumenge a 
les 9.30 hores a l’Ateneu de Tàrrega. Tot seguit s’iniciarà 
un recorregut per la ciutat per poder fer un seguiment de 
l’art urbà STREETTRRG. A partir de les 12.30 hores els 
participants en la trobada tindran l’oportunitat de fer una 
visita guiada a l’antiga fàbrica J. Trepat i pujar també a 
Instagram les imatges d’aquest museu de la mecanit-
zació agrària, que acaba de celebrar el seu centenari.

Els participants han d’etiquetar les fotografies amb els 
hashtags #aralleida #aralleidatarrega #STREETTRRG 
#tarrega #urgell #tururgell #igerslleida i #igerstarrega.

Aquesta és la primera trobada d’Instagramers d’aquest 
any 2015 que organitza el Patronat de Turisme de la Di-
putació de Lleida i la cinquena des de l’any 2013, quan 
va encetar la promoció de diferents indrets del territori 
mitjançant l’aplicació per a telèfons mòbils Instagram.

Aquesta nova acció de promoció de les comarques de Lleida per als seguidors de l’aplicació per a 
mòbils Instagram és organitzada per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, 
l’Ajuntament de Tàrrega, el Consell Comarcal de l’Urgell i la comunitat d’Igers Lleida


