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La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, organitza per a aquest diumenge, 
28 de juny, 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 Instagram). En aquesta ocasió la trobada té com 
a objectiu promocionar la gran riquesa patrimonial 
d’art romànic que es conserva en un entorn paisat-
gístic meravellós al voltant de l’embassament  de 
Rialb i del riu  Segre, dins de la zona del Mig Segre, 
el qual  es força desconegut pel gran públic. La tro-
bada pretén promocionar aquest ric patrimoni de la 
zona mitjançant un eix vertebrador com és l’aigua. 
La trobada porta per títol   “El romànic des de l’aigua: 
Segre Rialb”.

L’organització de la trobada ha preparat per diumen-
ge un itinerari únic amb autocar per a tots els inscrits. 
El recorregut els portarà a visitar els termes munici-
pals de la Baronia de Rialb, Ponts, Tiurana, Bassella, 
Peramola i Oliana, on podran admirar les construc-
cions més emblemàtiques del conjunt romànic dels 
municipis que formen el Consorci Segre Rialb basti-
des durant els segles XI  i XII, envoltades d’una es-
pecial atracció que ens remuntaran a temps passats.

El punt de trobada per acreditar-se serà a les 9.30 
hores del diumenge, 28 de juny, al Monestir de Sta. 
Maria de Gualter (Baronia de Rialb). A les 10.00 ho-
res començarà l’itinerari amb autocar per les ermites 
romàniques del Segre Rialb i per l’entorn del riu Se-
gre. Durant el recorregut es visitarà el Monestir de  
Sta. Maria de Gualter, s.XII (claustre i església); la 
Col·legiata de St. Pere de Ponts, s. XI, amb panorà-
miques de la Vall del Segre; St. Ermengol de Tiurana, 
s.XI, amb panoràmiques de l’embassament de Rialb; 
St. Sebastià de la Clúa, s.XI, amb panoràmica a la 
cua de l’embassament de Rialb i finalment el Castell 
d’Oliana, s.XI i la Mare de Déu de Castell-llebre, s.XI, 

amb panoràmiques de la vall del Segre i del pantà 
d’Oliana.

La jornada s’acabarà al punt de partida al Monestir 
de Sta. Maria de Gualter amb una degustació gas-
tronòmica.

Aquesta nova acció de promoció de les comarques 
de Lleida per als seguidors de l’aplicació per a mò-
bils Instagram, és organitzada pel Patronat de Turis-
me de la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme i els consells comarcals de La Noguera 
i  l’Alt Urgell   

Aquesta és la tercera  trobada d’Instagramers 
d’aquest any 2015 que organitza el Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida i la novena 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 i 
la segona  el 17 de maig, a Tiurana, a la zona del  Mig 
Segre, amb motiu de la 4ª Concentració Aeronàutica.

El romànic existent a l’entorn de
l’embassament de Rialb i del riu Segre 

centrarà aquest diumenge una nova 
trobada d’Instagramers

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 i els 
consells comarcals de La Noguera i  l’Alt Urgell    


