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E l pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs acull des d’avui 
dilluns i fins al 23 de novembre una exposició foto-
gràfica amb una selecció de les 44 millors imatges 

captades pels Igers que van participar a l’InstaWalk per la 
Ruta de l’Últim Càtar, al municipi de Tuixent, el 28 de se-
tembre. La mostra ha estat inaugurada pel vicepresident 
del Patronat de Turisme, Gerard Sabarich, i el diputat  An-
toni Navines, aquest darrer en representació del Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell. També hi han assistit el director 
del Patronat de Turisme, Jordi Blanch; la gerent del Con-
sell Regulador del Camí dels Bons Homes, Karina Behar, 
i Xavier Cantons, d’Igers Lleida. 
L’exposició consta de 44 fotografies seleccionades 
d’entre les més de 200 que van penjar a l’aplicació Ins-
tagram els 40 Igers que van participar en la trobada del 
Camí de l’Últim Càtar a Tuixent, organitzada per la Dipu-
tació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Josa i Tuixent, el Con-
sell Regulador del Camí dels Bons Homes, el Consell 
Comarcal de l’Alt Urgell i les comunitats d’Igers Lleida. 
La selecció d’aquestes fotografies l’han fet la comunitat 
d’Igers de Lleida i el Patronat de Turisme.
L’exposició ens mostra diferents imatges del paisatge de 

tardor de la Ruta de l’Últim Càtar en el seu tram pel terme 
municipal de Tuixent, a l’Alt Urgell. També ens mostra di-
ferents racons d’aquest petit poble del Pirineu de Lleida 
que és Tuixent, el qual té un encant especial pels seus 
carrers, els balcons de les cases, els poms de les portes i 
les seves fonts. El Museu de les Trementinaires i el Cen-
tre de Flora de Tuixent també són presents en aquesta 
mostra fotogràfica feta a partir de les imatges captades 
pels Igers que van participar en aquesta nova trobada 
d’Instagramers i que tenia 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 és una proposta de dinamització 
econòmica i turística de les comarques de l’Alt Urgell, el 
Berguedà, la Cerdanya, el Pallars Sobirà i el Solsonès, 
per tal de vertebrar una ruta de senderisme transfronte-
rera que travessa els parcs naturals de l’Alt Pirineu i el 
Cadí-Moixeró. El Camí de l’Últim Càtar va néixer com 
una ampliació del Camí dels Bons Homes per la xarxa 
de senders del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, connectant 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 189,6 km de recorregut.
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