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El Patronat de Turisme de la Diputació de Llei-
da, juntament amb l’àrea de Turisme del Con-
sell Comarcal de la Segarra, han organitzat

aquesta tarda una trobada d’instagramers al voltant 
del pessebre vivent de Sant Guim de la Plana, més 
conegut amb el nom del Pessebre dels Oficis Per-
duts. En total hi han participat una cinquantena de 
fotògrafs professionals i amateurs, els quals han 
compartit durant la tarda d’avui dissabte, 28 de des-
embre, una estona lúdica per fotografiar el Pessebre 
dels Oficis Perduts i el seu entorn.

L’eix principal de la trobada ha estat la visita al pes-
sebre vivent de Sant Guim de la Plana, si bé el pro-
grama previst per l’organització també els ha permès 
visitar els racons de Sant Guim i el castell de Vicfred, 
degustar les tradicionals torrades amb all i gaudir 
d’un sopar gastronòmic nadalenc que els ha ofert 
l’organització.

L’alcalde de Sant Guim de la Plana, Josep Llobet, la 
consellera comarcal de Turisme, Montserrat Farrera i 
el president de l’Associació Cultural La Marinada (or-
ganitzadors del pessebre), Jaume Oliva, han donat 
la benvinguda als assistents. 

El pessebre de Sant Guim de la Plana, que ha recu-
perat aquesta tradició després de dos anys de sus-
pensió, està considerat com una de les representa-
cions de teatre popular més destacades del cicle de 
Nadal a Catalunya gràcies a l’esforç que tradicional-
ment han estat fent les dones, els homes i els infants 

d’aquest petit poble de la Segarra. D’altra banda, la 
representació dels antics oficis aporta un important 
interès etnogràfic que es representa en directe en di-
ferents dies durant les festes de Nadal.

La trobada de la cinquantena d’Igers que han parti-
cipat en aquesta nova acció promocional ha tingut 
lloc a les 16.00 hores al castell de Vicfred. Els par-
ticipants, tots ells procedents de les comarques de 
Lleida i Barcelona, han conegut en primer lloc el cas-
tell i a partir de les 18.30 han iniciat la visita al pesse-
bre i han fet un recorregut pels diferents racons del 
municipi. Durant l’itinerari han tingut l’oportunitat de 
poder degustar les tradicionals torrades amb all de la 
Segarra. Una vegada finalitzada la visita, han gaudit 
d’un sopar gastronòmic nadalenc en un restaurant 
del petit nucli de Palouet de la Segarra, on no hi han 
faltat els productes de la comarca.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida or-
ganitza des de l’any 2013 diferents trobades per als 
aficionats a l’aplicació per a mòbil Instagram amb la 
finalitat de promocionar les comarques del Pirineu i 
les Terres de Lleida a través de l’objectiu de les cà-
meres dels telèfons mòbils i posteriorment pujar-les 
a les xarxes. Aquesta és la 27a trobada organitzada 
pel Patronat amb l’objectiu de contribuir a donar a 
conèixer municipis, esdeveniments singulars, pro-
ductes gastronòmics i espais naturals del nostre te-
rritori mitjançant els usuaris de l’aplicació Instagram, 
els quals esdevenen prescriptors de la destinació tu-
rística del Pirineu i les Terres de Lleida.

Trobada d’una cinquantena d’instagramers 
al pessebre dels oficis perduts de Sant 

Guim de la Plana

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i l’àrea de Turisme del Consell Comarcal de la 
Segarra han organitzat aquesta acció promocional que els ha permès visitar el Pessebre dels Oficis i 
el poble de Sant Guim i gaudir d’un sopar gastronòmic nadalenc amb productes de la Segarra
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