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L’Aplequet, cada cop més gran

La primera fira
Barcelona Games
World supera
les expectatives

Els Camps Elisis acullen la trobada de tardor de la Fecoll amb 66 colles i més
de 3.500 participants || Caragols, jocs i música van ser-ne els protagonistes
MAGDALENA ALTISENT

S. DIEGO

❘ LLEIDA ❘ Malgrat que el seu nom
porta implícit un diminutiu,
l’Aplequet s’està fent cada vegada més gran. La trobada de
colles de la Fecoll que se celebra cada tardor als Camps
Elisis guanya adeptes any rere
any. Així, des dels últims cinc
ha augmentat entre un 5% i un
10% en participació en cada
edició, fins a arribar ahir als
3.500 integrants de 66 colles.
Així ho va explicar Ferran Perdrix, vicepresident de la Fecoll,
que va destacar l’alta participació en aquesta festa que rememora els orígens de l’Aplec,
quan se celebrava durant un sol
dia i no tres, com actualment.
“És una trobada més familiar,
que no necessita la infraestructura de l’Aplec, encara que va

VOLUNTARIS

35 EDICIÓ

La versió més familiar de
l’Aplec del Caragol ha
arribat aquest any a la 35a
edició als Camps Elisis
creixent any rere any”, va afegir. Segons Perdrix, l’organització es va veure obligada en
aquesta edició a instal·lar una
carpa perquè tothom pogués
disfrutar de la festa a cobert,
ja que la marquesina de Fira de
Lleida va quedar petita atesa
l’alta participació.
Durant tot el matí es van succeir les activitats per a grans i
petits, com els concursos de
carreres de sacs, bitlles i parxís. Abans de dinar, el grup Golden Saxo va amenitzar el ball
de vermut. A la tarda, després
del dinar de germanor de cada
colla, hi va haver ball.
Finalment, es van entregar
els premis als guanyadors de les
diferents activitats i concursos
de la jornada.

❘ BARCELONA ❘ La primera edició
del Barcelona Games World
va superar les expectatives
que tenia l’organització i va
reunir 121.980 visitants.
Molts d’ells van poder disfrutar dels videojocs més esperats abans del seu llançament
comercial gràcies als més de
1.000 terminals instal·lats al
recinte per poder jugar als
setanta títols exposats.
En total, durant els quatre
dies que va durar la fira, que
se celebrava per primera vegada a Barcelona, es van jugar 480.000 partides. L’esdeveniment també va comptar
amb competicions en directe
entre els diferents jugadors
que van acudir a la cita.

La marquesina de la fira va quedar petita ahir per allotjar tots els participants de l’Aplequet.
ÒSCAR MIRÓN

Les carreres de sacs, una de les activitats que més van divertir els nens ahir al matí.

Busquen
persones per a
un estudi del
trastorn bipolar
❘ REUS ❘ L’Hospital Universitari
Institut Pere Mata i l’Institut
d’Investigació Sanitària Pere
Virgili busquen voluntaris
per participar a Bipogent,
un projecte pioner sobre el
trastorn bipolar que començarà aquest any. Per donar
a conèixer l’estudi, han habilitat un espai informatiu a
ExproReus fins al 12 d’octubre en què aquelles persones
que vulguin col·laborar-hi
poden afegir-se a la borsa
de voluntaris emplenant un
formulari.
Per fer l’estudi fan falta pacients que tinguin la malaltia
i altres que siguin voluntaris
sans. L’objectiu és analitzar
quins gens actuen en els trastorns bipolars.

COM 360º

ARQUITECTURA DIA MUNDIAL

Arquitectour es consolida
amb 200 participants
❘ LLEIDA ❘ La segona edició d’Arquitectour Lleida va comptar
amb 200 participants durant tot
el cap de setmana. Es consolida
així aquesta activitat organitzada per la demarcació de Lleida
del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC Lleida) que
ha ofert rutes guiades per deu
habitatges i edificis emblemàtics
de la ciutat que habitualment no
estan oberts al públic. Aquest
any s’ha comptat amb la presència de diversos instagramers

especialitzats en fotografia d’arquitectura. Arquitectour, que
s’organitza amb motiu del Dia
de l’Arquitectura i està obert
al públic, tindrà continuïtat el
2017.
La notícia,
a Lleida TV

Vegeu el vídeo al
mòbil amb el codi.

Una de les visites guiades ahir a l’Auditori Enric Granados de Lleida.

