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El viatge ha estat organitzat pel Centre de Pro-
moció Turística de Catalunya-CPT a Rússia i 
als països de l’Est i compta amb la col·laboració 

del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida en 
l’organització de la seva visita a les localitats de les 
comarques de l’Urgell i la Segarra.  

El col·lectiu de periodistes pertanyen a diferents mi-
tjans de comunicació de gran prestigi de Rússia i Ar-
mènia. En concret, a dues cadenes de televisió, l’una 
d’Armènia (Armnews) i l’altra de Rússia, del presti-
giós canal de TV Piatnitsa (antiga MTV Rússia), que 
en rus vol dir “divendres” i realitza programes de viat-
ges, aventures, turisme jove amb difusió a Rússia, 
Bielorússia, Ucraïna i Lituània. També hi participen 
altres dos periodistes que pertanyen a la secció de 
viatges de la prestigiosa revista d’automoció del grup 
privat Kommersant i de la revista Voyage Magazine 
de Rússia, que es publica des de  l’any 1994 i que és 
la més antiga i la que té el major nombre de segui-
dors d’aquell país en el segment del luxe, amb una 

tirada de 125.000 exemplars. 

La visita a les comarques lleidatanes ha tingut lloc 
avui diumenge, 18 de desembre. El recorregut s’ha 
iniciat al migdia a la comarca de l’Urgell amb una 
visita al Museu del Torró i la Xocolata d’Agramunt. 
Posteriorment han tingut l’oportunitat de degustar un 
menú amb productes locals en un restaurant de la 
mateixa localitat d’Agramunt. A la tarda s’han des-
plaçat fins a la comarca de la Segarra, on han visitat 
en primer lloc el poble medieval de Montfalcó Mura-
llat i a la tarda-vespre han pogut recórrer i viure en di-
recte l’experiència del pessebre vivent de Sant Guim 
de la Plana, que conté 34 escenes dedicades als 
oficis perduts o antics com ara l’herbolari, el forcaire 
o l’escloper, entre d’altres, i dues més de bíbliques, 
l’anunciació dels pastors i el naixement de Jesús. El 
pessebre vivent de Sant Guim de la Plana aplega 
més de 300 actors figurants. La visita comença per la 
porta del Castell, del s. XII, i recorre tots els carrers, 
places i cases d’aquest petit nucli medieval.

Periodistes Russos i Armenis visiten el 
Museu del Torró d’Agramunt, Montfalcó 
murallat i el pessebre vivent de Sant Guim 

de la Plana

El viatge de premsa, que porta per nom “Catalunya nadalenca”, ha estat organitzat pel CPT de Rús-
sia i països de l’Est i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida


