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Una quarantena d’Igers (nom amb què es de-
nominen els aficionats a l’aplicació per a mò-
bil Instagram) han participat avui a l’Instawalk 

que ha tingut lloc a l’estació d’esquí nòrdic de Lles 
de Cerdanya per promocionar les excursions amb 
raquetes de neu. La trobada, organitzada per la Di-
putació de Lleida mitjançant el Patronat de Turisme, 
el Consell Comarcal de la Cerdanya, l’estació de Lles 
de Cerdanya i Tot Nòrdic, tenia com a objectiu promo-
cionar la pràctica de les raquetes de neu, que tenen 
un nombre cada vegada més gran d’aficionats. 

L’esquí continua representant l’esport més multitudi-
nari quant a l’activitat a l’hivern a les comarques del 
Pirineu de Lleida, però cada vegada hi ha més per-
sones aficionades a fer excursions amb raquetes de 
neu. La temporada 2016/2017 el conjunt d’estacions 
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d’esquí nòrdic del Pirineu de Lleida van vendre 
15.491 serveis de raquetes de neu i la darrera tem-
porada 2017/2018 la venda de serveis de raquetes 
es va incrementar un 14,6 % fins als 17.755 serveis. 
En canvi, la venda de forfets de nòrdic va ser d’uns 
59.000 en cada temporada entre totes les estacions 
d’esquí de fons del Pirineu de Lleida.

El Refugi Cap de Rec de l’estació de Lles de Cerdan-
ya ha estat el punt de trobada, on han estat rebuts 
pel director de l’estació de Lles de Cerdanya, Ramón 
Selles, la coordinadora de l’oficina de Turisme del 
Consell Comarcal de La Cerdanya Maria Faura i el 
director del Patronat de Turisme de la Diputació de 

Lleida, Juli Alegre. Després de l’excursió per la ruta 
dels Afrons  ha tingut lloc el dinar amb productes lo-
cals ofert per l’organització en el mateix Refugi de 
Cap de Rec.

La jornada  s’ha vist afavorida per un dia assolellat, la 
qual cosa ha permès als participants gaudir amb ple-
nitud de la bellesa dels paisatges de l’estació de Lles 
de Cerdanya, emplaçada en una situació privilegiada 
en un entorn de gran valor paisatgístic que alterna 
els boscos de pi negre amb vistes panoràmiques a 
la serra del Cadí i a la vall de la Cerdanya en plena 
temporada d’esquí al Pirineu de Lleida. Els assistents 
procedien tots de les 4 demarcacions catalanes.
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