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La trobada d’instagramers que ha tingut lloc 
avui diumenge amb motiu de la 7a festa del 
Vi de Lleida ha tingut una participació molt 

bona d’igers (així és com es denominen els usua-
ris d’Instagram), que entre tots disposen d’un elevat 
nombre de seguidors. En concret, han participat en 
la jornada  40 persones procedents bàsicament de 
les comarques de Lleida, com també de Barcelona. 
Entre tots sumen uns 120.000 seguidors, els quals 
podran veure a partir d’avui les fotografies que aniran 
penjant a l’aplicació per a mòbils Instagram amb les 
etiquetes de la trobada #festadelvidelleida. El direc-
tor del Patronat de Turisme, Juli Alegre, ha donat la 
benvinguda als participants en l’Instawalk a Raimat i 
posteriorment s’ha sumat a la visita a les caves i a la 
Festa del Vi a la ciutat de Lleida.
 
L’acció promocional que ha organitzat la Diputa-
ció de Lleida mitjançant el Patronat de Turisme, en 
col·laboració amb la Ruta del Vi de Lleida, anava 
adreçada a promocionar l’oferta turística i enogas-
tronòmica vinculada amb la Ruta del Vi de Lleida-
Costers del Segre i de les empreses que la integren, 
tot coincidint amb la celebració de la 7a Festa del Vi a 
la ciutat de Lleida. El Patronat de Turisme forma part 
de la Ruta del Vi de Lleida des de l’any 2011 i també 
és membre de la taula d’Enoturisme de Catalunya.
 
Aquesta és la desena trobada d’instagramers que ha 
organitzat des de l’any 2013 el Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida amb la finalitat de promocio-
nar diferents recursos turístics del territori i la quarta 
cita d’aquest any 2015.

Uns 40 Igers amb 120.000 seguidors han 
participal avui en la trobada d’Instagramers 
organitzada per la Diputació de Lleida amb 

motiu de la 7a Festa del vi de Lleida

L’acció, destinada a promocionar l’oferta turística i enogastronòmica de les Terres de Lleida, ha estat 
organitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en col·laboració amb Igers Lleida i la 
Ruta del Vi de Lleida


