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Gaudir del turisme de natura, descobrir els co-
lors de la tardor als boscos de la Coma de 
Burg, al Parc Natural de l’Alt Pirineu, i visitar 

el Centre d’Art i Natura de Farrera, al Pallars Sobirà, 
són alguns dels atractius que ofereix la nova trobada 
d’instagramers que ha organitzat per a aquest diu-
menge, 28 d’octubre, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida en col·laboració amb el Parc Na-
tural de l’Alt Pirineu i l’Oficina de Turisme del Consell 
Comarcal del Pallars Sobirà.

Aquesta nova acció promocional que organitza el 
Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida va 
adreçada exclusivament als aficionats consolidats de 
l’aplicació per a mòbil Instagram.

Diumenge tots els inscrits a la trobada tindran 
l’oportunitat de conèixer el Centre d’Art i Natura de 
Farrera, que serà el punt de trobada, i posteriorment 
podran gaudir d’un dels indrets més espectaculars 
dels Pirineus a la tardor per l’elevada gama cromàtica 
de grocs, taronges i vermells dels seus boscos cadu-
cifolis barrejats amb prats de dall de verd intens a la 
Coma de Burg, al Pallars Sobirà, situat dins el Parc 
Natural de l’Alt Pirineu. La visita es clourà amb un di-
nar al mateix Centre d’Art i Natura de Farrera amb una 
mostra de productes locals.

Tots els participants podran captar la singular belle-
sa dels paisatges del Parc Natural de l’Alt Pirineu, on 
en aquesta època de tardor la natura es transforma i 
s’omple d’una gran varietat i intensitat cromàtiques, i 
pujar les seves instantànies a l’aplicació per a mòbils 
amb els hashtags següents: #Aralleida, #ADNLleida, 
#AralleidaFarrera, #VallFerrera, #ComadeBurg, #Pa-
llarsSobira, #igersLleida i #PNAltPirineu. També po-
dran participar en el concurs fotogràfic del Parc Natu-
ral de l’Alt Pirineu publicant un màxim de 4 fotografies 
amb el hashtag: colorsdetardorPNAP2018.

La Diputació de Lleida organitza aquest 
diumenge l’Instawalk “Colors de tardor al 

Parc Natural de l’Alt Pirineu”

Aquesta nova acció promocional que impulsa el Patronat de Turisme va adreçada als usuaris consoli-
dats de l’aplicació per a mòbils Instagram
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