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L’IEI inaugura l’exposició fotogràfica de 
l’Instawalk a la ciutat de Tàrrega, en el marc 

de la mostra d’art urbà Streettrrg 

El pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs acollirà fins 
al 31 de maig l’exposició fotogràfica amb una se-
lecció de les millors imatges captades pels Igers 

que van participar en l’Instawalk a la ciutat de Tàrrega 
el 19 d’abril passat, en el marc de la mostra d’art urbà 
Streettrrg. L’acte d’inauguració de l’exposició, que ha 
tingut lloc aquest matí, ha comptat amb la presència del 
director de l’IEI, Josep Maria Solé; de l’alcaldessa de 
Tàrrega, Rosa Maria Perelló, i del director del Patronat 
de Turisme, Jordi Blanch.
 
L’exposició consta de 44 fotografies seleccionades 
d’entre les més de 350 imatges publicades a l’aplicació 
Instagram pels 50 Igers que van participar en la trobada 
que va tenir lloc a la ciutat de Tàrrega en el marc de 
la celebració de la mostra d’art urbà Streettrrg. Aques-
ta acció promocional mitjançant l’aplicació de les noves 
tecnologies i de les xarxes socials va ser impulsada 
pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en 
col·laboració amb l’Ajuntament de Tàrrega, el Consell 
Comarcal de l’Urgell i Igers Lleida. 
 

L’exposició ens mostra per mitjà de la selecció de foto-
grafies aquest projecte cultural de la ciutat de Tàrrega 
que té com a finalitat posar en valor les manifestacions 
artístiques i ornamentals que formen part del paisatge 
urbà de la vila. Mitjançant aquesta mostra d’art urbà, els 
carrers i les places de la capital de l’Urgell han fet de 
museus a l’aire lliure i els participants en la trobada van 
poder capturar amb els seus telèfons mòbils i la seva 
òptica les escultures, els murals, les exposicions i els 
grafits que integraven la mostra i penjar les imatges a 
Instagram. També hi ha una part de la selecció fotogràfi-
ca dedicada a les instal·lacions de l’antiga fàbrica J. Tre-
pat, convertida en un museu de la mecanització agrària.
 
La cinquantena d’aficionats a l’aplicació Instagram que 
van participar en la trobada de Tàrrega tenen més de 
100.000 seguidors, els quals han pogut veure les foto-
grafies que cadascun d’ells ha anat penjant a l’aplicació 
amb les etiquetes de la trobada #aralleida #aralleida-
tarrega #STREETTRRG #tarrega #urgell #tururgell 
#igerslleida i #igerstarrega.

L’exposició, que consta d’una selecció de 44 fotografies, es podrà veure fins al 31 de maig al pati de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs


