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Uns 40 aficionats a l’aplicació per a mòbils 
Instagramer han participat avui diumenge a 
l’InstaWalk sobre la Ruta de l’Últim Càtar, al 

municipi de Tuixent, organitzat per la Diputació de 
Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, amb la fina-
litat de promocionar i difondre aquesta nova ruta de 
senderisme en el tram de la comarca de l’Alt Urgell. 
Una tercera part dels participants d’aquesta trobada 
s’han desplaçat de les comarques de Barcelona i la 
resta ho han fet des de diferents indrets de les comar-
ques de Lleida. L’alcaldessa del municipi, M. Carme 
Valls, ha donat la benvinguda a  tots els assistents.
La trobada ha permès als assistents conèixer una 
mica millor aquest indret del Pirineu de Lleida, a la 
comarca de l’Alt Urgell, mitjançant la Ruta de l’Últim 
Càtar en el tram que discorre pel municipi de Tuixent. 
Tots els Igers, nom amb el que es denominen els 
aficionats a captar les fotos amb els telèfons mòbils 

i desprès penjar-les a Instagram, han pogut gaudir 
i fotografiar els paisatges de tardor per la serra del 
Cadí, així com també captar imatges del poble de 
Tuixent, que compta amb un encant especial pels 
seus carrers, els balcons de les cases, els poms de 
les portes, i les fonts, entre d’altres racons d’aquest 
petit poble del Pirineu. També han tingut ocasió de 
conèixer en que consistia l’antic ofici de trementinai-
re, amb motiu de la visita que han fet al museu de les 
Tremetinaires. Pels qui han passat el cap de setmana 
a Tuixent, el dissabte a la tarda es va organitzar una 
visita guiada al Centre de Flora de Tuixent i un taller 
d’elaboració d’un licor aperitiu medieval fet a base de 
plantes.
Tots els Igers que han participat en aquesta jornada 
poden penjar les seves fotografies a l’aplicació Insta-
gramer amb l’etiqueta de la trobada #aralleidacatars. 
Una selecció de les 44  millors fotografies captades 

LA RUTA DE L’ÚLTIM CÀTAR REUNEIX A 40 
INSTAGRAMERS AL POBLE DE TUIXENT
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en aquesta sortida formaran part d’una exposició que 
es podrà veure al pati de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
de la Diputació de Lleida a partir del 27 d’octubre.
La trobada ha estat organitzada per la Diputació 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 .
El Camí de l’Últim Càtar és una proposta de dinamitza-
ció econòmica i turística de les comarques de l’Alt Ur-
gell, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà i Solsonès, 
per tal de vertebrar una ruta de senderisme transfron-
terera que travesa els parcs naturals de l’alt Puirineu 
i el cadí Moixerò.  El Camí de l’Ùltim Càtar va néixer 
com una ampliació del Camí dels Bons Homes per la 
xarxa de senders del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, con-

nectant el Parc Natural del Cadí-Moixeró i el de l’Alt Pi-
rineu amb el Parc Regional d’Arieja, amb cinc etapes 
catalanes i 4 de franceses i una distància de 189,6 km 
de recorregut.
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 pri-
mavera de l’any 2013 a la Vall de Boí i el Parc Nacio-
nal d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Posterior-
ment, 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 organit-
zat una trobada d’instagramers a les Borges Blanques 
per promocionar la comarca de les Garrigues, amb l’oli 
amb DOP Les Garrigues com un dels seus principals 
referents d’abast mundial.


