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El Camí de l’Últim Càtar, en el seu tram pel ter-
me municipal de Tuixent, a la comarca de l’Alt 
Urgell, concentrarà aquest diumenge, 28 de 

setembre, els aficionats a l’aplicació per a mòbils Ins-

tagramer. La trobada, organitzada per la Diputació de 
Lleida mitjançant el Patronat de Turisme, té com a 
finalitat promocionar i difondre aquesta nova ruta de 
senderisme en el tram de la comarca de l’Alt Urgell.

EL CAMÍ DE L’ÚLTIM CÀTAR CONGREGARÀ 
AQUEST DIUMENGE ELS INSTAGRAMERS 
AL POBLE DE TUIXENT (L’ALT URGELL)
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La trobada tindrà lloc diumenge a partir de les 9.30 
hores a la plaça del poble de Tuixent. Tots els inscrits 
a la jornada podran fer a les 10.00 hores una visita 
guiada al Museu de les Trementinaires i degustar una 
beguda refrescant feta a base de plantes medicinals. 
Posteriorment, a les 11.00 h, començarà el recorregut 
pel Camí de l’Ûltim Càtar. S’ha previst una ruta que 
combinarà el Camí de l’Últim Càtar amb altres cam-
ins d’interès paisatgístic i patrimonial pels voltants de 
Tuixent. Els instagramers tindran l’oportunitat de fo-
tografiar des dels paisatges de la serra del Cadí fins 
a les plantes medicinals, com també els detalls i els 
racons artístics del poble de Tuixent. L’alcaldessa del 
municipi, M. Carme Valls, i tècnics del Patronat de Tu-
risme de la Diputació de Lleida i del Patronat de Tu-
risme de l’Alt Urgell acompanyaran els instagramers i 
participaran en la trobada. La jornada es clourà amb 
un dinar al mateix poble de Tuixent ofert pel Consell 
Comarcal i el Patronat de Turisme de la Diputació de 
Lleida.
Els participants en la trobada podran gaudir durant 
tot el cap de setmana d’un preu d’allotjament espe-
cial i dissabte a la tarda podran fer una visita guia-
da al Centre de Flora de Tuixent i participar en un 
taller d’elaboració d’un licor aperitiu medieval fet a 

base de plantes.També s’han previst altres tallers: 
d’elaboració de melmelades a Cal Casal, de produc-
tes elaborats a base de plantes medicinals ecològi-
ques a l’herboristeria Cal Nogué d’Ossera i un darrer 
taller per aprendre a fer formatge a casa a la format-
geria Serrat Gros.
El Camí de l’Ùltim Càtar, que va néixer com una am-
pliació del Camí dels Bons Homes per la xarxa de 
senders del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, connecta el 
Parc Natural del Cadí-Moixeró i el de l’Alt Pirineu amb 
el Parc Regional d’Arieja, amb cinc etapes catalanes i 
4 de franceses i una distància de 189 km.
Aquesta és la quarta trobada d’instagramers que or-
ganitza la Diputació de Lleida a diferents indrets del 
Pirineu de Lleida. La primera sortida va tenir lloc la 
primavera de l’any 2013 a la Vall de Boí i el Parc Na-
cional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Pos-
teriorment, a la tardor, es va fer una trobada al Parc 
Natural de l’Alt Pirineu i a la primavera d’enguany a 
la Seu d’Urgell. D’altra banda, el Patronat també ha 
organitzat una trobada d’instagramers a les Borges 
Blanques per promocionar la comarca de les Garri-
gues, amb l’oli amb DOP Les Garrigues com un dels 
seus principals referents d’abast mundial.


