
FOTO: JAP/ Moment de la presentació de I'associació que es va ter ahir al Palau de Margalef 

El Palau de Margalef es 
converteix en aparador 
del sector de les bodes 
Per presentar I'associació QBoda 

Ueida compta ara amb una 
~ssoclació dedicada al sector 
nupcial. 

Torregrossa 
JOSEP ANTON PÉREZ 

Un grup d'emp'resaris del sec
tor nupcial de la demarcació de 
Lleida han constitu'it I'associació 
QBoda, un projecte que té com 
a objectiu centralitzar una oferta 
de serveis integral a les parelles 
que preparen el seu enllal;. La 
iniciativa va arrencar I'any passat 
amb un gran exit de participació 
segons explica el gerent del Palau 
de Margalef, José A. Fernández, 
va ser un punt de partida per re
unir establiments locals vinculats 

al sector nupcial, en una sola jor
nada i entorno Enguany QBoda se 
celebrara el 16 d'octubre de les 
deu del matí fins a les set de la 
tarda. 

Per la seva banda Sílvia Galin
do de Grup Núvies va destacar 
que I'atractiu de QBodes és poder 
dur a terme I'esdeveniment en el 
mateix escenari que pot acollir les 
cerimonies. Galindo afegeix que 
després de la passada edició hi ha 
hagut molt d'interes tant de pare
lIes com d'expositors, destacant 
que es van tancar una quarantena 
de bodes. Núria Ribes és la propi
etaria de Lligabosc una empresa 
dedicada a la g~stió d'espais, lIocs 
exclusius i emblematics per cele-

brar enllal;. Ribes va afirmar que 
després de la crisi sanitaria les 
parelles tornen a organitzar les 
seves bodes, pero han canviat 
les exigencies i la forma de ce
lebrar-les, ja que cada cop hi ha 
més parelles que decideixen ca
sar-se quan jé;l tenen fills. Aquesta 
circumstancia comporta animaci
ons, jocs infantils, espectacles de 
magia, entre altres. 

Enguany, QBodes incorporara 
a I'espai expositiu altres activitats 
relacionades amb el sector nupci
al, tallers d'estetica, perrüqueria, 
balls de saló, escenificació de 
cerimonies. Els assistents podran 
participar en el sorteig d'un viat
ge per Carib per a dues persones. 


