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L’Instawalk Tiurana ha reunit a 45 
instagramers que han fotografiat el poble de 

Tiurana i la 4a Concentració Aeronàutica

La trobada d’instagramers que ha tingut lloc avui 
al poble de Tiurana, a la comarca de la Noguera, 
ha reunit a 45 aficionats a captar fotos amb els 

telèfons mòbils i penjar-les després a les xarxes socials 
amb l’aplicació Instagram. La trobada, que s’ha fet sota 
la denominació Instawalk Tiurana i en el marc de la 4a 
Concentració Aeronàutica de Tiurana, ha estat organit-
zada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, 
l’Ajuntament de Tiurana, el Consell Comarcal de la No-
guera i  la comunitat Igers Lleida. L’alcalde de Tiurana, 
Àngel Villarte, ha donat la benvinguda als participants.

Tots els participants, procedents de les comarques de 
Barcelona, Girona i Lleida, han pogut seguir i fotografiar 
les diferents activitats que han tingut lloc durant aquest 
matí al mateix poble de Tiurana i a l’entorn del pantà de 
Rialb, on s’ha celebrat la 4a Concentració Aeronàutica, 
que ha inclòs exhibicions aèries i altres activitats amb 
ultralleugers i autogirs. També han pogut gaudir d’una 
visita guiada al mateix poble de Tiurana sota el títol “El 
ressorgir de Tiurana. Una volta pel passat i pel present”, 
la qual els ha permès descobrir la història i les llegen-
des d’un poble que no va voler desaparèixer sota les ai-

gües del pantà de Rialb. Entre els llocs visitants destaca 
l’església parroquial de  Tiurana que conserva material 
procedent de la que fou l’església de Sant Pere (S.XVIII) 
i uns sarcòfags salvats del fossar de Tiurana.

Els instagramers que han assistit a aquesta convoca-
tòria aniran penjant, a partir d’avui mateix, les seves 
millors fotografies per compartir-les amb les etiquetes  
#aralleidatiurana; #aralleida; #tiurana; #Montsec ;#se-
grerialb i #Igerslleida.

Aquesta és la segona trobada d’instagramers d’aquest 
any 2015 que organitza el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida i la vuitena des de l’any 2013, quan 
va encetar la promoció de diferents indrets del territori 
mitjançant l’aplicació per a telèfons mòbils Instagram. 
Fins ara s’han organitzat trobades d’instagramers al 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 
al Parc Natural de l’Alt Pirineu, al poble de Tuixent amb 
motiu de la Ruta de l’Últim Càtar, a les ciutats de la Seu 
d’Urgell, Solsona, les Borges Blanques i a Tàrrega la 
darrera, el proppassat 19 d’abril.

Aquesta nova acció de promoció de les comarques de Lleida per als seguidors de l’aplicació per a 
mòbils Instagram, que ha tingut lloc avui diumenge, ha estat  organitzada per la Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turisme, l’Ajuntament de Tiurana, el Consell Comarcal de la Noguera i 
Igers Lleida


