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Una quarantena d’Igers —així és com es de-
nominen els aficionats a l’aplicació de mòbil 
Instagram—han participat aquest diumenge 

a l’InstaWalk organitzat per la Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turisme, i els consells co-
marcals de la Noguera i l’Alt Urgell per promocionar el 
romànic existent a l’entorn de l’embassament de Rialb 
i del Riu Segre, a la zona del Mig Segre. Els partici-
pants a la trobada procedents de les comarques de 
Lleida i Barcelona i que tenen en conjunt uns 60.000 
seguidors, aniran penjant a partir d’avui les seves fo-
tografies a l’aplicació per a mòbils Instagram amb les 
etiquetes #aralleida,  #segrerialb, #alturgell,#montsec 
i #igerslleida.

La trobada, batejada com  “El romànic des de l’aigua: 
Segre Rialb”, s’ha fet a les 9,30 hores al mones-
tir de Santa. Maria de Gualter (la Baronia de Rialb). 
L’alcalde del municipi de la Baronia de Rialb, Antoni 
Reig, ha donat la benvinguda als participants i ha fet 
una explicació sobre l’oferta turística i la realitat so-
cioeconòmica de la comarca. L’acte de benvinguda 
també ha comptat amb la participació dels tècnics del 
Patronat de Turisme de la Diputació, dels consells co-
marcals de la Noguera i de l’Alt Urgell i del Consorci 
Segre Rialb.

Després de visitar el Monestir de Santa Maria de Gual-
ter, han iniciat el recorregut en autocar per visitar algu-
nes de les construccions romàniques més emblemàti-
ques  situades a l’entorn de l’embassament de Rialb 
i del Riu Segre, a la zona del Mig Segre. En concret 

han recorregut els termes municipals de la Baronia de 
Rialb, Ponts, Tiurana, Bassella, Peramola i Oliana.

Entre el verd del paisatge i el blau de les aigües del riu 
Segre i de l’embassament de Rialb, els visitants han 
recorregut i han captat imatges del claustre del Mo-
nestir i de l’església de Santa Maria de Gualter (s. XII); 
de la col·legiata de St. Pere de Ponts (s. XI), amb pa-
noràmiques de la vall del Segre; de Sant Ermengol de 
Tiurana (s. XI), amb panoràmiques de l’embassament 
de Rialb; de Sant Sebastià de la Clua (s. XI), amb 
panoràmiques a la cua de l’embassament de Rialb, i 
finalment del Castell d’Oliana (s. XI) i la Mare de Déu 
de Castell-llebre (s. XI), amb vistes de la vall del Segre 
i del pantà d’Oliana.

La trobada ha finalitzat amb una degustació gastronò-
mica en el mateix punt d’inici de la visita, al monestir 
de Santa Maria de Gualter.

Aquesta nova acció de promoció de les comarques 
de Lleida per als seguidors de l’aplicació per a mòbils 
Instagram ha estat  organitzada per la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, i els con-
sells comarcals de la Noguera i l’Alt Urgell.

Aquesta és la tercera  trobada d’enguany 
d’instagramers organitzada pel Patronat de Turisme 
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.

Una quarentena d’Igers participen a la 
trobada per promocionar el romànic 
existent a l’entorn del pantà de Rialb

L’acció de promoció que ha tingut lloc avui diumenge a la zona del Mig Segre ha estat organitzada 
per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, i els consells comarcals de la Noguera 
i l’Alt Urgell


