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El centenar de participants del Joc de ciutat de la Llum del CAE 

aconsegueixen obrir el sarcòfag de la Plaça Major 

 

Els 20 equips participants van superar totes les proves i van burlar la Mòmia pels carrers del 

Barri Antic durant la tarda de dissabte. D’aquesta manera, van poder ajudar les dues 

arqueòlogues protagonistes a esbrinar què s’amagava dins d’un sarcòfag del temps dels antics 

egipcis. 

 
 
Puntuals a la cita, aquest dissabte a les cinc de la tarda els membres de la vintena d’equips participants del 

Joc de ciutat de la Llum es van apropar fins a la Plaça de Sant Ignasi Malalt per rebre un kit d’arqueòlegs i 

escoltar les explicacions inicials de la Maria i la Ramona, dues arqueòlogues experimentades i decidides a 

esbrinar el misteri que s’amagava dins d’un sarcòfag que havien trobat mentre realitzaven les seves 

excavacions.  

Per obrir el sarcòfag calia recuperar una sèrie de peces perdudes. Per això, la Maria i la Ramona 

necessitaven l’ajuda de tots els participants que, durant gairebé dues hores, van haver de recórrer els 

carrers i les places del Barri Antic i superar diferents proves per aconseguir les peces perdudes. I tot això 

intentant evitar la Mòmia, disposada a entorpir la missió dels equips d’arqueòlegs fins que, cap al final de la 

tarda, aquests van recuperar el seu talismà perdut i van aconseguir que els deixés de molestar. 

Nou proves després i amb el sarcòfag pràcticament reconstruït, cap a les set de la tarda tots els equips es 

van dirigir cap a la Plaça Major per entregar a la Maria i la Ramona les últimes peces recuperades i ballar 

tots junts una petita dansa, gràcies a la qual es va poder obrir el sarcòfag i descobrir el tresor que s’hi 
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amagava: una pila de monedes de xocolata. Un cop acomiadat el joc i per endolcir encara més la tarda, es 

va oferir coca i Cacaolat a tothom i es va agrair la presència del centenar de participants, els prop de 40 

voluntaris i voluntàries, els membres de l’organització del Joc de ciutat i la resta de col·laboradors, que 

enguany van ser La Disfressa i Cacaolat. 

Aquesta ha estat la cinquena edició del Joc de la Ciutat de la Llum, una activitat que el CAE va incorporar al 

programa d’aquestes festes al 2009, l’any que en va ser l’entitat administradora. Al 2014 es va recuperar i 

des de llavors s’ha dut a terme ininterrompudament. 

 

 

 
 

 

Si voleu ampliar aquesta informació, us agrairem que contacteu amb nosaltres: 
 
Nasi Muncunill 
El CAE 
Plaça del Milcentenari, s/n - 08240 Manresa 
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 
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