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El Patronat de Turisme ha organitzat una 
trobada d’Instagramers per donar una 

divulgació turístico-cultural a la Pedra seca 
de la Segarra

Aquesta nova trobada d’instagramers ha aplegat una trentena de participants, que tenen més de 
100.000 seguidors a les xarxes

Una trentena d’Igers, nom amb què es denominen 
els aficionats a l’aplicació per a mòbil Instagram, 
han participat aquest dissabte d’una caminada pels 

paisatges de la pedra seca a la comarca de la Segarra amb 
motiu de l’Instawalk “La Pedra seca de la Segarra”, orga-
nitzat pel Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, el 
Consell Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Plans de 
Sió per promocionar i donar una divulgació turístico-cultural 
a les construccions de pedra seca que hi ha a la comarca, 
coincidint amb  l’Any Internacional de Turisme Sostenible 
per al Desenvolupament.

La demarcació de Lleida aplega un nombre elevat de cons-
truccions de pedra seca de gran valor històric, que consti-
tueixen un autèntic referent d’identitat. La Segarra és consi-
derada com una de les comarques més representatives en 
aquest tipus de construccions, motiu pel qual s’ha organit-
zat aquesta trobada d’instagramers amb la finalitat de do-
nar-li aquesta projecció turístico-cultural. Cal recordar que 
la Direcció General de la Cultura Popular de la Generalitat 
de Catalunya ha presentat enguany la candidatura de la 
protecció de l’art i la tècnica de la pedra seca a la UNESCO. 

La convocatòria ha rebut una inscripció molt bona 
d’instagramers arribats de diferents indrets de Catalunya 
com ara l’Hospitalet de Llobregat, Vic i Badalona, com tam-

bé alguns procedents d’altres comunitats i d’Andorra. En 
total hi han participat més d’una trentena de persones, en-
tre elles el  director de la revista Descobrir Catalunya, Joan 
Morales. Entre tots els Igers que han participat d’aquest 
l’Instawalk “,  sumen més de 100.000 seguidors. 

El punt de partida de la trobada va ser a les 16.00 hores al 
castell de les Pallargues, des d’on van començar la ruta a 
peu per la Pleta de les Pallargues. Els participants van tenir 
l’oportunitat de veure i fotografiar diverses cabanes de volta, 
moltes de singulars, basses i parets, entre d’altres tipus de 
construccions de pedra seca. La jornada va finalitzar amb 
un sopar i una visita nocturna al pou de gel de Pelagalls. 
L’alcalde del municipi de Plans de Sió, Xavier Pintó i el con-
seller comarcal de turisme de La Segarra, Vicenç Roig van 
acompanyar als assistents a la part final de la jornada. De 
manera opcional per als qui han volgut perllongar la seva 
estada el cap de setmana a la Segarra, l’organització els ha 
ofert la possibilitat de descobrir els castells de la comarca 
durant aquest diumenge al matí.

Els participants en la trobada podran penjar les seves fo-
tografies a Instagram amb els hashtags #aralleida #lase-
garra #aralleidapedraseca #pedraseca #patrimoniunesco 
#plansdesió #pedrasecasegarra #segarrejant #igerslleida. 
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