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L’Institut d’Estudis Ilerdencs acull des d’aquest 
dilluns i fins al 29 de novembre una exposició 
formada per 44 fotografies fetes pels insta-

gramers que van participar en l’acció promocional 
destinada a donar a conèixer el romànic existent a 
l’entorn de l’embassament de Rialb i del riu Segre, 
a la zona del mig Segre. Aquesta trobada va tenir 
lloc el 28 de juny de 2015 amb el títol Instawalk “El 
Romànic des de l’aigua: Segre Rialb” i va ser orga-
nitzada pel Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida, els consells comarcals de la Noguera i l’Alt 
Urgell i el Consorci Segre Rialb.
L’acte d’inauguració de l’exposició ha anat a cura de 
la directora de l’IEI, Montse Macià, i del director del 
Patronat de Turisme, Juli Alegre. També hi han assis-
tit l’alcalde d’Oliana, Miquel Sala, i la vicepresidenta 
del Consell Comarcal de la Noguera, M. Antònia Pu-
bill.
Les 44 fotografies de què consta la mostra són fruit 
d’una selecció feta pel Consorci Segre Rialb entre 
les 230 imatges que els participants en l’Instawalk 
“El Romànic des de l’aigua: Segre Rialb” van penjar 
a Instagram a partir de la visita.

La mostra recull les imatges captades pels instagra-
mers de l’entorn paisatgístic de l’embassament de 
Rialb i de les construccions romàniques que s’hi po-
den visitar, com ara el monestir i l’església de Santa 
Maria de Gualter (s. XII), la col·legiata de Sant Pere 
de Ponts (s. XI), Sant Ermengol de Tiurana (s. XI), 
Sant Sebastià de la Clua (s. XI), el castell d’Oliana 
(s. XI) i l’església de la Mare de Déu de Castell-llebre 
(s. XI).

Inauguració de l’exposició de fotografies 
de l’Instawalk “El romànic de de l’aigua: 

Segre Rialb”, al pati de l’IEI

La mostra recull una selecció de 44 fotografies fetes pels instagramers que van participar en la troba-
da organitzada per la Diputació de Lleida en col·laboració amb els consells comarcals de la Noguera i 
l’Alt Urgell i el Consorci Segre Rialb i que va tenir lloc el 28 de juny


