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Podi femení al 8è Torneig de Carcassonne de la Llum del CAE  
 
 

 
Una trentena de persones varen participar a la 8a edició del torneig de Carcassonne de la Llum 
que organitza el CAE. Carolina Garcia, Marta Lentijo i Ada Oliveras varen ser les tres primeres 

classificades, completant un podi totalment femení, un fet inèdit fins ara.  
  
 
 

Carolina Garcia va ser la guanyadora de la 8a edició del Torneig de Carcassonne de la Llum que organitza el 
Club del Joc del CAE. Marta Lentijo, en segona posició, i Ada Oliveras, tercera, varen completar un podi 
totalment femení, un fet inèdit fins ara en aquest torneig. Carolina Garcia és membre del Club Amatent i es 
dóna la curiositat que aquesta és la segona edició consecutiva guanyada per un membre d’aquesta entitat 
de Sant Vicenç dels Horts. 
 
El Torneig es va celebrar el dijous, 18 de febrer al Cafè de Taller i hi varen participar 29 persones, força 
d’elles provinents d’altres localitats: Artés, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Sant Andreu de la Barca, 
Gavà... Enguany s’havien incorporat força novetats, tant pel que fa a seva organització i logística com 
relacionades amb el joc.  
 
A nivell de joc cal destacar la incorporació de dues noves expansions creades pel Club del Joc –“La pesta 
negra” i “La reina Sibil·la”- que se sumaven a les tres ja existents d’edicions anteriors: “El Misteri de la 
Llum”, “El Bisbe Galzeran” i “El Rei Pere III”. Totes aquestes expansions tenen com a finalitat complementar 
i modificar el joc original i ambientar-lo amb els fets i els personatges del misteri de la Llum de Manresa. 
 
Pel que fa a la logística, els resultats de les partides eren enviats pels mateixos jugadors via mòbil i 
s’incorporaven directament a un tauler de classificació. 
 
D’acord amb el nivell de participació, la Carolina i la Marta s’han guanyat plaça per poder participar al 
Campeonato de España de Carcassonne que es farà a Madrid, el mes de juny. 
 
 El Torneig de Carcassonne és una de les 
activitats que el CAE aporta al programa 
d’actes de les Festes de la Llum 2016. Es va 
incorporar a aquestes festes l’any 2009, 
justament l’any en que el CAE en va ser 
l’entitat administradora.  A través de la web 
del CAE (www.cae.cat) es pot accedir a tota la 
informació del torneig, les classificacions i les 
fotografies. 
 

 
 
 

La Carolina, la Marta i l’Ada varen completar 
un podi totalment femení a la 8a edició del 
Torneig de Carcassonne de la Llum, un fet 
inèdit fins aquesta edició. 
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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 


