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Els participants al joc de ciutat de la Llum del CAE troben el 
remei contra la Plaga  

 
 
 

La seixantena de participants del joc de ciutat de la Llum La Plaga varen ser capaços de reunir 
tots els ingredients necessaris per elaborar el remei contra la Plaga. Aquest era l’argument del 
joc de ciutat que l’equip d’espais del CAE va organitzar el dissabte, 13 de febrer, en el marc de 

les festes de la Llum 2016. 
 
 
A les 5 de la tarda, a la Plaça de Sant Ignasi Malalt, les bruixes Rosalia de cal Pelut i Hortènsia de cal Menut 
varen explicar als membres dels 11 equips participants que tenien la recepta per elaborar un remei contra 
la Plaga i que necessitaven la seva col·laboració per trobar els ingredients necessaris per elaborar-lo. Durant 
gairebé dues hores els jugadors varen recórrer carrers i places del barri antic, superant proves, resolent 
enigmes i aconseguint petites quantitats d’aquests ingredients. Calia anar alerta amb els soldats de la 
ciutat, perquè a la que detectaven la mínima senyal de debilitat d’algun dels participants, el portaven cap a 
la zona restringida, per evitar que escampés la malaltia. 
 
 
A les 7 de la tarda, i a punt de començar a elaborar el remei, la pluja va fer acte de presència. Al final, però, 
un ràpid canvi organitzatiu va permetre acabar el joc sota les arcades de l’Ajuntament. 
 
 
Aquesta és la quarta vegada que el CAE organitza el joc de ciutat de la Llum. En aquesta ocasió, ha estat 
possible gràcies 25 persones voluntàries que han participat en el disseny de l’activitat, fent de controls, de 
soldats o de bruixes o que han treballat en el muntatge i desmuntatge de l’activitat i a la col·laboració de La 
Disfressa i la Holy Family. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Les bruixes Rosalia de cal Pelut i Hortènsia de 
cal Menut varen ser les encarregades de 
dirigir el joc de ciutat de la Llum del CAE. A 
partir de les seves instruccions, els 
participants varen buscar els ingredients per 
elaborar un remei contra La Plaga.  
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Si voleu ampliar aquesta informació us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
Nasi Muncunill 
El CAE.  
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 

La pluja no va impedir de finalitzar el joc, just 
quan s’havien aconseguit tots els ingredients 
necessaris. Els porxos de l’Ajuntament varen 
servir d’aixopluc improvisat per elaborar el 
remei contra La Plaga. 


