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Una trentena d’Igers —nom amb què es de-
nominen els aficionats a l’aplicació de mòbil 
Instagram—han participat aquest diumenge 

a l’Instawalk organitzat per la Diputació de Lleida, mi-
tjançant el Patronat de Turisme, i el Consell Comar-
cal de les Garrigues per promocionar la 53a edició de 
la Fira de l’Oli Extra Verge i les Garrigues. 

El nou conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Bai-
get, ha saludat als participats de la trobada durant 
el recorregut que ha fet aquest matí per la Fira de 
l’Oli de les Garrigues i ha compartit amb tots ells el 

tast gastronòmic a l’estand de la Diputació de Lleida, 
acompanyat per l’alcalde de les Borges Blanques i 
diputat provincial, Enric Mir. Per la seva banda, el 
president del Consell Comarcal de les Garrigues, 
Antoni Villas els ha ha donat la benvinguda al punt 
de trobada situat al pavelló firal i ha fet una explicació 
sobre l’oferta turística i gastronòmica de la comarca, 
amb l’oli com dels seus principals productes estrella. 
A l’acte també hi ha assistit el director del Patronat de 
Turisme, Juli Alegre. 

La trentena de participants en aquesta nova troba-

Una trentena d’Igers participen a la trobada 
d’Instagramers a les Borges Blanques per 
promocionar la 53a Fira de l’oli de les Garrigues

L’acció promocional que ha tingut lloc aquest matí ha estat organitzada per la Diputació de Lleida, 
mitjançant el Patronat de Turisme, el Consell Comarcal de les Garrigues i Igers Lleida

El nou conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha saludat als participats de la trobada du-
rant el recorregut que ha fet aquest matí per la Fira de l’Oli de les Garrigues i ha compartit amb tots 
ells el tast gastronòmic a l’estand de la Diputació de Lleida, acompanyat per l’alcalde de les Borges 
Blanques i diputat provincial, Enric Mir.

 Foto de grup.
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da d’Instagramers que portava per nom “Or líquid 
a la Fira de l’Oli” són residents a Catalunya, entre 
els quals n’hi havia de diverses comarques de la 
plana de Lleida, del Pallars Sobirà, del Barcelonès 
i el Vallès Occidental i entre tots ells sumen gairebé 
100.000 seguidors. Les seves fotografies les podran 
penjar a l’aplicació Instagram amb els hashtags #cc-
garrigues, #turismelesgarrigues, #firaoli, #firagarri-
gues, #aralleida, #aralleidafiraoli i #igerslleida.

Tots els assistents han tingut ocasió de visitar en 
primer lloc la Fira de l’Oli i a continuació han pogut 
gaudir de les activitats organitzades al voltant de 
l’esdeveniment firal, com ara la desfilada dels Tres 

Tombs de Sant Antoni pel passeig del Terrall, per 
acabar amb un tast gastronòmic que han preparat 
els alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Llei-
da a l’estand de la Diputació. El tast gastronòmic ha 
consistit en un maridatge de vi i aperitiu amb produc-
tes de les Garrigues elaborats amb l’oli extra verge 
de les Garrigues com un dels principals ingredients.

Aquesta nova acció promocional de la comarca de 
les Garrigues mitjançant l’aplicació per a mòbils Ins-
tagramer ha estat organitzada per la Diputació de 
Lleida per mitjà del Patronat de Turisme, el Consell 
Comarcal de les Garrigues i Igers Lleida.

El Conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget,  compartint el tast gastronòmic amb productes de les Garrigues  a l’estand de la 
Diputació de Lleida.

Benvinguda als participants del president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antonio Villas.
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