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E ls dies 11 i 12 de juny té lloc a la Muntanya 
d’Alinyà, a la comarca de l’Alt Urgell, un Ins-
tawalk organitzat pel Patronat de Turisme 

de la Diputació de Lleida que compta amb la par-
ticipació d’una quarantena d’igers. Durant la jor-
nada d’avui diumenge els participants han pogut 
veure de prop i en estat salvatge com s’alimenten 
els quatre grans rapinyaires europeus (voltor ne-
gre, aufrany, trencalòs i voltor comú) que es con-
centren a la zona. 

L’acció promocional compta amb la col·laboració 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament 
de Fígols i Alinyà, la Muntanya d’Alinyà (de la Fun-
dació Catalunya-La Pedrera), Instagramers Lleida 
i Igersseu, i va adreçada a promocionar l’oferta 
turística de la Muntanya d’Alinyà i de l’Alt Urgell i 
els paisatges del Pirineu de Lleida en general. 

Els participants a la Instawalk han pogut gaudir 
aquest matí d’una activitat única a tot Catalunya, 
batejada com “Menjant amb voltors”, a la Muntan-
ya d’Alinyà, que ha consistit en una sortida a peu 
des del poble d’Alinyà per un sender molt atrac-
tiu fins a arribar al mirador dels voltors (situat a 

1.200 m d’altitud). Des d’aquest punt, i durant un 
parell d’hores, s’observa (hi ha telescopis a dispo-
sició) com els voltors mengen a l’interior del Punt 
d’Alimentació i com sobrevolen el mirador, en 
molts casos a pocs metres de distància, per cer-
car els corrents tèrmics que necessiten per agafar 
altura i poder-se desplaçar. Per acabar la jornada, 
el Consell Comarcal de l’Alt Urgell i el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Lleida han obsequiat 
els igers amb un dinar. 

Durant la jornada d’ahir els instagramers van anar 
a la Rectoria (el centre de visitants de la muntan-
ya, que acull una agrobotiga i un espai expositiu 
de la vall), l’església i el poble d’Alinyà, van fer 
una excursió fins a l’Aiguaneix —una cova-sur-
gència d’origen càrstic que abasteix el poble de 
Llobera— i van veure les plantacions de pomers 
per segrest de CO2 dins del programa Europeu 
“LifeCO2”. 

Els nombrosos seguidors dels igers participants 
podran gaudir de les fotografies que aquells ani-
ran penjant a l’aplicació per a mòbils Instagram.

Una quarentena d’Igers participen en un 
Instawalk a la muntanya d’Alinyà

L’acció promocional permetrà als participants veure de prop i en estat salvatge com s’alimenten els 
quatre grans rapinyaires europeus
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