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Tiurana acollirà aquest diumenge una 
trobada d’Instagramers coincidint amb la 

4a concentració aeronàutica

La Diputacióde Lleida, mit-
jançant el Patronat de Turis-
me, organitza per a aquest 

diumenge, 17 de maig, una nova 
trobada d’Instagramers (nom amb 
què es denominen els aficionats a 
captar les fotos amb els telèfons 
mòbils i després penjar-les a Insta-
gram). Aquesta vegada el lloc de la 
trobada serà el poble de Tiurana, 
a la comarca de la Noguera, coin-
cidint amb la celebració de la 4a 
Concentració Aeronàutica de Tiu-
rana, on es farà exhibicions aèries 
i altres activitats amb ultralleugers 
i autogirs. 
 
Aquesta nova acció de promoció 
de les comarques de Lleida per als 
seguidors de l’aplicació per a mò-
bils Instagram, amb la denomina-
ció Instawalk Tiurana, és organit-
zada pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida, l’Ajuntament 
de Tiurana i el Consell Comarcal 
de la Noguera.  
 
Tots els inscrits podran participar 
en un programa especial que els permetrà gaudir de 
diferents activitats durant la trobada. Entre les accions 
programades destaca a les 10 h una visita guiada al 
poble de Tiurana sota el títol “El ressorgir de Tiurana. 
Una volta pel passat i pel present”, la qual permetrà als 
assistents descobrir la història i les llegendes d’un poble 
que no va voler desaparèixer sota les aigües del pantà 
de Rialb. A les 11 h podran degustar un esmorzar típic 
casolà  en un restaurant  de  la localitat,  i a partir de les 
12 h gaudiran de l’espectacle que oferirà la 4a Concen-
tració Aeronàutica, amb exhibicions aèries i altres activi-
tats amb ultralleugers i autogirs.  

 
El punt de trobada per acreditar-se serà a les 9.30 hores 
del diumenge, 17 de maig, al local social de Tiurana, a la 
plaça del Pou núm. 1.
 
Aquesta és la segona trobada d’Instagramers d’aquest 
any 2015 que organitza el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida i la sisena des de l’any 2013, quan 
va encetar la promoció de diferents indrets del territori 
mitjançant l’aplicació per a telèfons mòbils Instagram. 
La primera trobada d’enguany va tenir com a escenari 
la ciutat de Tàrrega el 18 d’abril. 

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 Tiurana i el Consell Comarcal de la Noguera   


