
1 Lleida, 11 de novembre de 2016 nota de premsa

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

La Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat 
de Turisme, conjuntament amb Ferrocarrils de 
la Generalitat, el Consell Comarcal del Pallars 

Jussà i l’Ajuntament de la Pobla de Segur, ha orga-
nitzat per a aquest diumenge, 13 de novembre, una 
nova trobada d’Instagramers per promocionar el tren 
de la Pobla i els recursos turístics de què l’usuari pot 
gaudir durant el trajecte per aquesta línia històrica 
de Lleida fins a la Pobla de Segur.    

El viatge es farà amb un dels nous trens d’última ge-
neració estrenats recentment, que ofereix la màxi-
ma comoditat i molta visió panoràmica per captar els 
millors instants paisatgístics. Aquesta nova convo-
catòria per a usuaris de l’aplicació Instagram s’ha 
limitat a un màxim de 30 places que han estat cedi-
des per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, 
titular de la línia. La convocatòria ha generat força 
expectació amb 90 persones inscrites, motiu qual 
s’ha hagut de fer una selecció per tancar el nombre 
de participants amb les places ofertes. Per aquest 
motiu hi ha prevista una segona convocatòria a prin-
cipis de l’any vinent per donar resposta a l’alta de-
manda.

El Tren de la Pobla cobreix el servei regular entre  
Lleida i la Pobla de Segur i fa el mateix recorregut 
que el Tren dels Llacs, que acaba de tancar la vuite-
na temporada amb 7.213 passatgers (un 0,1% més 
que l’any anterior) i ha registrat una ocupació del 
99%, amb la qual cosa es demostra que el produc-
te turístic està del tot consolidat i s’ha convertit en 
un nou atractiu turístic, amb una oferta de paisatge 
singular i amb múltiples possibilitats lúdiques i gas-
tronòmiques per als visitants al llarg del recorregut 
per les comarques del Segrià, la Noguera i el Pallars 
Jussà.  

La línia ferroviària Lleida-la Pobla de Segur uneix 
aquests dos municipis lleidatans des de 1951. El tren 
passa pels embassaments de Sant Llorenç, Cama-
rasa, Cellers i Sant Antoni, voreja el riu Noguera Pa-
llaresa i travessa els impressionants congostos de 
Terradets i Collegats a través de 41 túnels i 31 ponts. 

Els participants en aquest nou Instawalk, a més de 
fer les fotografies durant el trajecte, també tindran la 
possibilitat de visitar la fàbrica de cervesa artesana 
i la casa modernista Mauri a la Pobla de Segur, a 
més de gaudir de la cuina pallaresa i, la tarda de 
diumenge, fer una passejada per la vora del riu No-
guera Pallaresa. Totes aquestes activitats han estat 
organitzades pel Consell Comarcal del Pallars Jus-
sà amb la col.laboració de l’Ajuntament de la Pobla 
de Segur. 

Els participants en la trobada podran captar les 
imatges amb els seus telèfons mòbils i penjar-les a 
Instagram amb els hashtags #aralleida #fgc #arallei-
datrenpobla #igerslleida #lapobladesegur #montsec 
#tremp #pallarsjussà #lotrendetots i a Twitter amb 
els hashtags #aralleidatrenpobla #LoTrenDeTots i 
mencionant @FGC, @aralleida, @Pallars Jussà.

L’horari de sortida serà amb el tren de les 7.50 hores 
des de l’estació de Lleida-Pirineus i l’hora prevista 
d’arribada a la Pobla de Segur serà les 12.30 hores. 
La tornada és prevista amb el tren de les 19 hores 
des de la Pobla de Segur.

Trobada d’Instagramers aquest diumenge 
per promocionar el Tren de La Pobla

La trobada ha estat organitzada per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de Turisme, 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament 
de la Pobla de Segur
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