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La trobada d’Igers a Tàrrega, en el marc de la 
Mostra d’Art Urbà Streettrrg, ha aplegat 50 
igers que sumen més de 100.000  seguidors 

a Instagram

La trobada d’Igers a Tàrrega (nom amb què es 
coneix els aficionats a captar les fotos amb els 
telèfons mòbils i després penjar-les a Instagram) 

que ha tingut lloc aquest matí en el marc de la celebració 
de la mostra d’Art Urbà STREETTRRG, ha reunit una 
alta participació de seguidors d’aquesta aplicació per a 
mòbils, motiu pel qual es preveu una gran difusió de les 
imatges per mitjà de les xarxes socials. L’alcaldesa de 
Tàrrega.

En concret, han participat en la convocatòria feta pel 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida  50 afi-
cionats a l’aplicació Instagram, que disposen entre tots 
de més de 100.000 seguidors, els quals podran veure 
a partir d’avui les fotografies que cadascun dels partici-
pants anirà penjant a l’aplicació per a mòbils Instagra-

mer amb les etiquetes de la trobada #aralleida #arallei-
datarrega #STREETTRRG #tarrega #urgell #tururgell 
#igerslleida i #igerstarrega. Els participants desplaçats 
fins a la capital de la comarca de l’Urgell aquest matí 
s’hi han traslladat des del conjunt de les comarques de 
Lleida, Barcelona, Tarragona i Girona. L’alcaldessa de  
Tàrrega, Rosa Maria Perelló, acompanyada pel gerent 
de l’àrea de cultura de l’ajuntament, Pau Llacuna, ha 
donat la benvinguda als assistents.

Aquesta acció promocional mitjançant l’aplicació de les 
noves tecnologies i de les xarxes socials ha estat impul-
sada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 
en col•laboració amb l’Ajuntament de Tàrrega, el Con-
sell Comarcal de l’Urgell i Igers Lleida. La trobada ha 
tingut lloc en el marc de la mostra d’Art Urbà STREET-

L’IEI acollirà del 6 al 31 de maig una exposició amb les millors fotografies de la trobada i l’Ajuntament 
de Tàrrega ha convocat un concurs amb premis diversos per a les tres millors instantànies

Foto de grup dels Instagramers participants.
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TRRG que acull la ciutat de Tàrrega. Aquest projecte 
cultural vol posar en valor les manifestacions artístiques 
i ornamentals que formen part del paisatge urbà de la 
vila. D’aquesta manera, els carrers i les places de la 
localitat han fet de museus a l’aire lliure, on els parti-
cipants en la trobada d’Instagramers han pogut captar 
amb els seus telèfons mòbils escultures, murals, expo-
sicions i grafits i després penjar les imatges a Instagram. 
També han fet una visita guiada a les instal•lacions de 
l’antiga fàbrica J. Trepat, convertida en un museu de la 
mecanització agrària.

Exposició a l’IEI i premis per a les tres millors fotos

Una selecció de les 44 millors imatges captades en 
aquesta sortida integraran una exposició que tindrà lloc 
al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs del 6 al 31 de maig. 
La selecció de les fotografies anirà a càrrec del  Patro-

nat de Turisme de la Diputació i la comunitat d’Igers 
Lleida. D’altra banda, l’Ajuntament de Tàrrega també ha 
convocat un concurs per premiar les tres millors instan-
tànies. La millor fotografia s’emportarà com a premi un 
taller gastronòmic per a sis persones en un restaurant 
de la ciutat de Tàrrega. El segon guardonat obtindrà 
dues entrades per a la 35a edició de la Fira del Teatre al 
Carrer de Tàrrega i el tercer premiat s’emportarà el llibre 
STREETTRRG-Art urbà a Tàrrega. Aquest volum recull 
totes les manifestacions artístiques que es poden trobar 
aquests dies als carrers de Tàrrega.

Visita a l’antiga fàbrica J. Trepat


