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El concurs fotogràfic de la 26a 
Fira de Titelles de Lleida ja té guanyadors

El concurs fotogràfic de la 26a Fira de Titelles de 
Lleida adreçat als seguidors de l’aplicació per a 
mòbils Instagram ja té guanyadors. El concurs 

organitzat per la Diputació de Lleida, mitjançant el Pa-
tronat de Turisme, el Centre de Titelles de Lleida i la co-
munitat d’Igers Lleida, ha aconseguit més de 300 imat-
ges que s’han publicat a Twitter i a Instagram amb el 
hashtag #Firatitelles2015, #aralleida i #igerslleida.  
Tots els aficionats que han volgut participar en aquesta 
convocatòria han pogut penjar fins al 10 de maig les se-
ves fotografies relacionades amb la 26a Fira de Titelles 
que es va celebrar a la ciutat de Lleida entre l’1 i el 3 de 
maig.  
El primer premi del concurs consisteix en una estada de 
cap de setmana en un indret per triar de les comarques 
de Lleida per a dues persones adultes més dos infants 
i una activitat d’oci per gaudir-ne en família. El segon 
premi és una col·lecció de llibres del Centre de Titelles 
de Lleida. 
El jurat del concurs, format pels organitzadors del Cen-
tre de Titelles de Lleida, el Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida i Instagram Lleida, ha triat com a 
imatge guardonada una fotografia molt colorista amb la 
captura del moment en què el titellaire abraça un titella 
en forma de cavall de grans dimensions. La imatge pre-
miada és signada per Xavier Solé i el hashtag @xsole2, 
amb 353 seguidors a la xarxa.  
Les dues imatges finalistes 
corresponen a Marc Roca 
Peirau, amb el hashtag @
marc_rp, que té 4.111 segui-
dors, amb la fotografia d’un 
pare de família amb dos fills 
petits. El pare porta un dels 
seus fills amb el braç esque-
rre, mentre que a la mà dre-
ta hi du un titella. La segona 
instantània finalista ens mos-
tra la imatge harmoniosa en-
tre un titella i la seva titellaire 
amb el mateix maquillatge i 
la mateixa expressió a les se-
ves cares. L’autoria d’aquesta 

segona fotografia, distingida amb també amb el segon 
premi, és signada per @Tona_go i disposa de 552 se-
guidors. 
El concurs fotogràfic de la Fira de Titelles de Lleida 
adreçat als aficionats a Instagramer ha estat organitzat 
per quart any consecutiu pel Patronat de Turisme de la 
Diputació de Lleida amb la col·laboració del Centre de 
Titelles de Lleida i la comunitat d’Igers Lleida. 

El concurs organitzat pel Patronat de Turisme, el Centre de Titelles de Lleida i la comunitat d’Igers 
Lleida ha rebut més de 300 imatges 


