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CULTURAGASTRONOMIA

Imatge d’alguns dels participants en la cassolada popular.

ÒSCAR MIRÓN

Els Castellers de Lleida, durant la seua actuació.

MusiquemLleida sorprèn a Torrefarrera
❘ TORREFARRERA ❘ L’església parroquial deTorrefarrera va aco-
llir ahir un concert de Musiquem Lleida. L’actuació va ser a
càrrec de la coral Shalom i del cor de cambra de l’Auditori
Enric Granados.

Unes 8.000 persones, a la final de videojocs

❘ BARCELONA ❘ Unes 8.000 persones van participar el cap de set-
mana passat en la final de la lliga nacional de videojocs pro-
fessionals que es va celebrar a l’edifici del Disseny Hub Bar-
celona (DHUB). Després de sis mesos de fases prèvies de
la competició disputades online, els finalistes van disputar
de forma presencial la final de la Lliga deVideojocs Profes-
sionals (LVP).

Naix la primera xarxa social per als castellers

❘ BARCELONA ❘ Som castellers és la primera xarxa social disse-
nyada exclusivament per a la comunitat castellera. Els usu-
aris poden crear un perfil propi, unir-se a grups o crear esde-
veniments. El nou espai permet compartir fotos i vídeos o
participar en el forum de discussió general. La nova xarxa es
va posar en marxa el 7 d’octubre i en 24 hores s’hi van su-
mar 200 usuaris i més de 77 grups.

El preu dels viatges organitzats puja un 4,2%

❘ MADRID ❘ Els preus dels viatges organitzats van pujar un 4,2%
al setembre, encara que es van reduir en un 11,8% respecte
a l’agost, segons les dades definitives de l’Institut Nacional
d’Estadística (INE), una evolució que s’explica pel man-
teniment dels preus en lleure i cultura.Andalusia, les Canà-
ries i Extremadura amb prou feines van registrar increments
de preus en hostaleria i turisme al setembre.
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Mésdemil
persones a
les cassoles
d’Albatàrrec
❘ALBATÀRREC ❘La Cassolada, un dels
actes centrals de la festa major
d’Albatàrrec, va reunir ahir
1.150 persones, que van parti-
cipar en el popular dinar, repar-
tides en diferents colles.Ahir, úl-
tim dia de la festa major, també
hi va haver actuació dels Caste-
llers de Lleida, que van descar-
regar dos pilars de 4, 3 de 7, 5
de 7, 4 de 7 amb agulla, 2 de 6 i
un vano de 5 (amb un dels pilars
femenins).

La jornada d’ahir també va
comptar amb jocs infantils, un-
flables i unamasterclass de zum-
ba.Aquest any, les festes han in-
clòs tir al plat, concerts, corre-
foc i ball amb orquestra, entre
d’altres.
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