
1 Lleida, 30 de maig de 2016 nota de prensa

Patronat de Turisme - Diputació de Lleida
http://www.lleidatur.cat - e-mail: lleidatur@lleidatur.cat - Telèfon: 973 24 54 08 - Fax: 973 24 55 58

Un grup de 5 igers procedents de Tarragona i 
Lleida s’han desplaçat dissabte i diumenge a 
diversos indrets del Pallars Sobirà per submer-

gir-se en un cap de setmana de turisme actiu i esports 
d’aventura al Pirineu de Lleida i poder traslladar les se-
ves experiències de forma gràfica a Instagram. La ini-
ciativa, promoguda per la Diputació de Lleida a través 
del Patronat de Turisme, està destinada a promocionar 
l’oferta turística del Pirineu de Lleida a través de les 
xarxes i ha comptat amb la col·laboració del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà i de l’Associació d’Esports 
d’Aventura del Pallars Sobirà. 

Els participants en l’experiència han pogut practicar 
ràfting i descens de barrancs, han visitat l’Ecomuseu 
dels Pastors de Llessui i una formatgeria artesanal a 
Altron, i han degustat la gastronomia de muntanya de 
Lleida en diversos restaurants de la zona, a més de 
gaudir dels espectaculars paisatges del territori. 

Cal recordar que precisament enguany es compleix el 
30è aniversari de les primeres baixades de ràfting pel 
Noguera Pallaresa. Trenta anys després, aquella ac-
tivitat aleshores innovadora s’ha convertit en un dels 
motors principals del sector dels esports d’aventura i 
en una de les seves manifestacions més emblemàti-
ques

El Patronat de Turisme ha desenvolupat en els darrers 
anys diversos instawalks destinats a que instagramers 
d’arreu de Catalunya i de l’Estat facin difusió de l’oferta 
turística del Pirineu i de les Terres de de Lleida, apro-
fitant el fet que el desenvolupament de les noves tec-
nologies ha convertit molts igers en influencers impor-
tants dins de la xarxa.

En aquest sentit, és interessant constatar que el guar-
dó al millor treball de televisió del Premi Internacional 
Pica d’Estats, lliurat al proppassat 28 de maig al Saló 
de Plens de la Diputació de Lleida, va recaure precisa-
ment en el reportatge de Televisió de Catalunya “Allan, 
una ruta pel congost de Mont-rebei”, que tenia com a 
protagonista central Allan Edward Hilton, reconegut 
instagramer de gran influència a les xarxes socials, 
que va fer un interessant viatge per la Noguera i el Pa-
llars Sobirà.

El Patronat promociona el Turisme Actiu 
entre Instagramers influents

Els igers han visitat aquest cap de setmana el Pallars Sobirà per practicar esports d’aventura, visitar espais 
emblemàtics i degustar la gastronomia local 
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