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Una quarantena d’Igers han participat avui a 
l’Instawalk organitzat pel Patronat de Turisme 
de la Diputació de Lleida per fotografiar la pri-

mavera al Parc Natural de l’Alt Pirineu, en una acció 
promocional en què han col·laborat el mateix Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, l’Entitat Municipal Descen-
tralitzada (EMD) de Civís ( nucli de població de les 
Valls de Valira, a l’Alt Urgell)  i l’Oficina de Turisme 
del Consell Comarcal de l’Alt Urgell. 

En aquesta nova acció promocional del Pirineu de 
Lleida tots els participants han pogut captar la sin-
gular bellesa dels paisatges del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, on la natura en aquesta època primaveral es 
transforma i s’omple d’una gran varietat i intensitat 
de verds cromàtics. Un moment únic del qual tots els 
Igers inscrits han pogut gaudir i pujar-ne les imatges 
a Instagram. 

El punt de trobada ha estat el local social del poble 
de Civís, a la comarca de l’Alt Urgell i inclòs l’any 
2003 dins el Parc Natural de l’Alt Pirineu. Un poble 
típic de muntanya, amb una gran riquesa natural i 
cultural vinculada a l’activitat ramadera i on desta-
quen les bordes, unes construccions agroramaderes 
de gran valor patrimonial del municipi.  

L’alcalde pedani, Josep Sinfreu, i el director del Parc 
Natural de l’Alt Pirineu, Marc Garriga, han donat la 
benvinguda als assistents. Tot seguit el grup d’Igers 
ha iniciat una ruta per conèixer els valors naturals 
i paisatgístics del parc i immortalitzar-los així amb 
els seus dispositius mòbils. Al migdia, després de 
l’itinerari de senderisme, l’organització ha ofert als 
participants un dinar típic de muntanya al poble de 
Civís, que ha donat per finalitzada l’acció. 

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha 
organitzat des de l’any 2013 més d’una vintena de 
trobades per als aficionats a l’aplicació per a mòbil 
Instagram amb la finalitat de promocionar les comar-
ques del Pirineu i les Terres de Lleida a través de 
l’objectiu de les càmeres dels telèfons mòbils i poste-
riorment pujar-les a les xarxes.  

Amb aquestes actuacions el Patronat vol contribuir 
a donar a conèixer municipis, esdeveniments sin-
gulars, productes gastronòmics i espais naturals del 
nostre territori mitjançant els usuaris de l’aplicació 
Instagram, els quals esdevenen prescriptors de la 
destinació turística del Pirineu i les Terres de Lleida.

La primavera del Parc Natural de l’Alt 
Pirineu, vista a través dels instagramers

Una quarantena d’aficionats a l’aplicació mòbil Instagram han gaudit avui diumenge d’aquesta nova 
acció promocional del territori organitzada per la Diputació de Lleida, mitjançant el Patronat de 
Turisme,  el Parc Natural de l’Alt Pirineu, l’EMD de Civís i l’Oficina de Turisme del Consell Comar-
cal de l’Alt Urgell 
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