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ls jocs tornaran aquest dilluns a
conquerir lesplacesméscèntri-
ques de Manresa i s’hi estaran
�ns divendres. El CAE –Centre

d’Animació iEsplai–organitzaunanymés la
Setmanade JocsalCarrer,unesdeveniment
que aquesta edició tindrà un tomés festiu i
especial que mai ja que arriba al desè ani-
versari. La iniciativa, nascuda gairebé de
casualitat, desprésqueel seuantecessor –el
Milcentenari Park–no acabés de rutllar i els
responsablesdelCAEtrobessinnecessari re-
plantejar-lo, compleix una dècada i s’ha
convertitenunaactivitatconsolidada,unacita
ineludible per als amants del joc. Des dels
nensméspetits–aquellsqueencaravanamb
bolquers– �ns aquells més ganàpies, als
qualsagradapassarunabonaestonadavant
d’un tauler,hi trobendiversió: laSetmanade
Jocs al Carrer ofereix jocs per a nens, ado-
lescents, joves iadults; jocsd’habilitat,de tau-
ler, dediferents indretsdelmón,decairees-
portiu,d’enginy,decucanya,decartes, i tots
els que es puguin imaginar.

Durant cinc dies, les activitats es desen-
volupen en diferents places del centre de
Manresa–queal llargd’aquestsdeuanyshan
anat canviant– enhorari de tarda, ambpro-
postespera tothom, i també, enhorarinoc-
turn,ambactivitatsmésadreçadesalcol·lec-
tiu juvenil i adult.

Els orígens
LaprimeraSetmanade JocsalCarrervanéi-
xerdel replantejamentd’unaactivitat iniciada
l’any , el Milcentenari Park. El Milcen-
tenari Park també era una iniciativa orga-
nitzadapelCAE, en laqualdurantdues set-
manes –des del �nal de la Festa Major de

Manresa�nsmitjansetembre– laplaçaMil-
centenari (onhi ha la seudelCAE) s’omplia
d’activitatsadreçadesals infants,comarajocs,
tallers,gimcanes...Ambaquestaactivitat
esvoliaoferirunapropostade lleureals
infants d’entre  i  anys. ElMilcen-
tenari Park es vadur a termedesde
l’any�nsal , iuncopaca-
bada l’edició del , els seus res-
ponsables van creure que calia re-
plantejar-la.Enaquestsentit,eldirector
delCAE,NasiMuncunill, recordaque«el
format del Milcentenari Park ens ge-
neravaalgunsproblemes, jaquemolts
pares es confonien i espensavenque
allò era un casal onpodiendeixar els
seus �lls i marxar; i, a més, amb el
tempsl’actehaviaanatperdentdi-
fusió».

Així,amblavoluntatdere-
formular una activitat que
semblavaesgotadavanéi-
xer la Setmana de Jocs al
Carrer, un esdeveniment
concentrat enmenys dies
peròmés obert a la ciutat,

enquè lesactivitats s’allunyavende l’assole-
llada Milcentenari per ocupar les places
SantDomènec,Gispert i Icària–enlaprimera
edició. En aquest nou format, a més, el joc
passavaaser l’elementprotagonista i esdei-
xavenmésdebandaels tallers igimcanesque
abans s’havien ofert a la Milcentenari. Que
l’esdeveniment s’especialitzés l’any  en
el joc,nova seruna«cosa improvisada», se-
gonscomentaMuncunill, sinóque«alesho-
res ja hi havia un grup de gent al CAE espe-
cialitzat enel joc, elClubdel Joc, queconei-
xienmolts jocsde taula,queenbuscavende
nous fora de Catalunya i que tenien ganes
d’ensenyar-los. Així, donaven sortida i utili-
tat a una sèrie de recursos que havíem anat
acumulant».

D’una proposta en surt una
altra
La primera Setmana de Jocs al

Carrerno tansolsvacomplir lesex-
pectativessinóquefruitd’aquelles-

devenimentenvasorgirunal-
tre: les Nits de Joc. Després
quedurantunasetmana, jo-
ves iadultses trobessinen
horari nocturn per co-
nèixer i aprendre nous
jocs, el CAE va veure l’o-
portunitatdenotrencarel

costumivadecidircrearun
esdeveniment en el qual,
unvesprepersetmana, tot-
hom qui ho volgués es
pogués trobar per com-
partir una estona de joc.

Des d’aleshores �ns
avui, les batejades amb el

nom de Nits de Joc
s’handesenvolupatpri-
mer a la Taverna dels
Predicadors, després
alsCarlins iactualment
tenen lloc a La Peixera,
cadadijous entre elsme-
sos de setembre i juny.

Amb les Nits de Joc, en la
segonaedicióde laSetmanadeJocsalCar-
rer, elCAE ja s’assegurava tenirunbongrup
de gent en els jocs d’horari nocturn. En
aquella segona experiència, es van repe-
tir els emplaçaments de la plaça de Sant
Domèneci laGispert,peròesvadeixard’a-
nar a la Icària i, a canvi, es van instal·lar
jocs de tarda a la Clavé, Europa, Plana de
l’Om iMontserrat. En el quart any es van
organitzar per primera vegada activitats
puntuals, que complementaven les per-
manents; avui aquestes activitats encara
continuen presents al programa.

Arribatsa lacinquenaedició, i coincidint
amb la�de la remodelacióde laplaçaMa-
jor, el CAE decideix traslladar les activitats
d’horari nocturn que�ns aleshores sempre
s’emplaçaven a la Gispert, a la plaça de l’A-
juntament.Quanta la logística, aquest espai
dóna certs avantatges, ja que, tal com asse-
nyala Nasi Muncunill, «podem guardar les
taules icadiresa l’ajuntament».Tambéapar-
tir de la cinquena setmana, el CAE comen-
ça a convidar persones o entitats relaciona-
desambel joc, quen’ensenyen i convidena
jugar-hi. En aquest sentit, la Setmana de
Jocs al Carrer ha tingut, al llarg de les darre-
ressetedicions, lapresènciadelCentrededis-
minuïts físics del Bages, el Centre de Nor-
malitzacióLingüísticaMontserrat,elClubPe-

E

Aquest dilluns i fins divendres els jocs tornaran a ser elsmàxims protagonistes de les places del nucli
antic deManresa. Per desè any consecutiu, el CAE organitza la Setmana de Jocs al Carrer, una proposta
que ofereix activitats per a totes les edats i gustos. L’esdeveniment, que reivindica temps i espai per al
joc –sobretot en places i carrers–, ha aconseguit en aquests darrers deu anys convertir una estona de
joc en un veritable element dinamitzador de la ciutat. PerAlba Iglesias

Manresaentraenjoc
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QUI HO FA POSSIBLE?
ENTRE15 I 25MONITORS

ENTRE6 I 8 VOLUNTARIS

PARTICIPACIÓ
UNES3.000 PERSONES�

�
�



tanca iBitllesTossaldelCoro,ClubScrabble
Manresa, equip femenídebèlit d’Anglesola,
EscacsCatalòniaClub,FederacióCatalanade
Tamborí, Hajime, J. C. Pérez, Joves Nucli
Antic, JordiRossich, JosepMariaAllué,Ber-
natCasanovas,LaPCra-Homoludicus,Mateu
Comellas, Miqui Giménez, Pere Pau, Punt
d’InformacióalDiscapacitatdeManresa,Ré-
seauL’Udopiste(s),Ludambule,Dominique
Dumeste; Vexillum Jocs d’estratègia s. c. p.,
VíctorMelo i VíKtor Bautista.

L’exposició-gimcana «Entra en joc»
Unanova proposta introduïda a partir de la
sisenaedicióde laSetmanade JocsalCarrer
i queavui encaraduraés l’exposició-gimca-
na«Entraen joc».Aquestaactivitatconsisteix
que els aparadors d’algunes botigues del
nuclianticexposen jocsacompanyadesd’un
plafó explicatiu i els participants han d’om-

plir les caselles amb la relació dels jocs i les
botigues.

Monitoris i voluntaris
LaSetmanade JocsalCarrer téaldarrereun
muntdepersonesques’escarrassenaacon-
seguir que l’activitat sigui un èxit. D’entre
aquestentramatdegent,hihaelgrupdemo-
nitors, que tenen una gran importància.
Normalment es mobilitzen entre  i 
monitors que acompanyen els participants
eneldescobrimentdel joc.Amés, semprehi

ha la inestima-
ble col·labora-
ció d’entre  i 
voluntaris del
Clubdel Jocquees
fan càrrec de les ac-
tivitatsdenit a laplaça
Major.Desdel’anypassat,
a més, Ampans col·labora
amb l’esdeveniment i alguns
usuarisde l’entitat tambéexerceixendemo-
nitors. Muncunill valoramolt positivament
la col·laboració d’Ampans: «és unamanera
d’integració i interacció.El jocésunelement
universal, serveix d’eix vertebrador».

Quant a la participació d’infants, joves i
adults, malgrat la di�cultat del recompte
–diversos dies i llocs– el CAE estima que en
les darreres edicions de la Setmana de Jocs
al Carrer hi passen unes . persones.
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Fruit de la primera Setmana de Jocs al
Carrer van néixer les Nits de Joc, en
què cada dijous al vespre un grup de
persones es troben per jugar

UNA PROPOSTA EN EVOLUCIÓ La plaça Icària va ser

un dels escenaris elegits per a la primera edició Jocs de

cucanya a la Clavé, el 2004 Any 2005, per primer cop s'hi

incorporen els punts mòbils El 2006 es fa una

demostració de ‘boccia’ El 2007 les activitat de nit es fan

a la plaça Major 2008: es fan activitats a la Porxada El

creador de jocs Juan Carlos Pérez en ple joc Campionat de

llançament d'espardenya La plaça Major, de dia
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EL REI DE CARTES,
LAMASCOTA
Una il·lustració de la figura ha ocupat
els cartells de totes les edicions

«En la primera la Setmana de Jocs al Ca-

rrer vam fer un cartell que era unamica un

aiguabarreig: hi apareixia el rei de cartes,

l’home del Monopoly, s’hi veia la plaça de

Sant Domènec... Però en la segona edició

vam decidir donar el protagonisme només a

un dels personatges i vam escollir el rei de

cartes». Així explica Nasi Muncunill, respon-

sable del CAE, com la figura del rei ha anat

ocupant (amb cares i actituds diferents) any

rere any el cartell de la Setmana de Jocs al

Carrer. Així, s’ha acabat convertint en la

mascota de l’esdeveniment

�

10a
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El director del CAE, Nasi Muncunill, assenyala

quementre el joc de carrer està «en regres-

sió», el de taula «s’està descobrint»

Davant la pregunta: «el joc de tota la vida, gaudeix

de bona salut?», el responsable del CAE, Nasi Muncu-

nill, fa una reflexió: «els jocs de carrer estan en clara

regressió. No hi ha espais de joc, només els parcs in-

fantils, però no hi ha llocs al centre de la ciutat on els

nens puguin jugar tranquil·lament». Muncunill afegeix

que, «amés, els espais públics no són sempre segurs i

això crea desconfiança entre les famílies». En canvi,

els jocs de taula estan en una situació completament

oposada. Nasi Muncunill comenta que «és un tema

que a poc a poc la gent va descobrint i està en alça,

tant entre adults com en infants». El responsable del

CAE recorda que «abans els jocs els havies de comprar

a Alemanya i ara hi ha hagut una evolució, leswebs

permeten comprar jocs d’arreu i les botigues deMan-

resa també han fet un pas endavant i es poden trobar

molts jocs nous a la ciutat». SegonsMuncunill, els jocs

de taula «enganxen famílies senceres; és un recurs a

partir del qual poden passar un bon vespre».

�

DECARRER, A LABAIXA;
DETAULER, A L’ALÇA

Dues nenes juguen a

curses de cigrons, a

la Plana de l'Om de

Manresa durant la

vuitena Setmana de

Jocs al Carrer
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Aquestaproperaedicióde laSetmanade Jocsal
Carrer,que tindrà llocapartirdedillunsvinent, ar-
ribaambalgunesnovetatsquevolencommemo-
rar el desè aniversari de l’esdeveniment.
Les quatre places onhi haurà l’activitat central

entre els dies  i de setembre seran laplaçaSant
Domènec, laplaçaMajor, laPlanade l’Omi lapla-
çaGispert.Aquestdarrerespaiésunanovaubicació
(recuperadadelsprimersanys), quesubstitueix la
plaçadelCarme.Amés, laSetmanade JocsalCar-
rer delCAE incorporaràuncinquèespai: elCasal
de Joves laKampana.Aquestpuntacolliràunaex-
posicióambdeujocsdetaulaoriginarisdediferents
indretsdelmón ioferirà lapossibilitat d’aprendre
i practicar aquests jocs. L’exposició es podrà visi-
tar al llarg de tota la setmana en horari de / de
a/dedelvespre.Ambla incorporaciódelCa-
salde JovesLaKampana i la recuperacióde laPla-
çaGispert es vol fer un recordatori dels espais on
es vadur a terme laprimera edicióde la Setmana
de Jocs al Carrer.
Enaquestaedició, tambées faràunaexposició-

gimcanaespecial, commemorativadelsdeuanys.
Comcada any, totes les activitats en les places es
complementaran amb una exposició-gimcana
dejocsalsaparadorsdecomerçosdelscarrersBorn,
Nou, Carme, Sant Miquel i Sobrerroca, però en
aquest edició, amés, s’exposaran els deu cartells
delsdeuanysde la iniciativa.Elsparticipantshau-
rande trobar labotigaonapareix cadacartell i in-

dicar-ho enunabutlleta i dispositar-la, :ns al dia
desetembre,enunesbústiesgegantsquehihau-
rà a la plaçaMajor i a la de Sant Domènec. Entre
totes les persones que hagin encertat les respos-
tes es faràunsorteigdediferents jocsde taulaque
es repartiran el divendres, en la festa :nal.
Precisament, la festa de cloenda de divendres

també incorporanovetatsambmotiudeldesèani-
versari. Enaquesta edició, s’ha incorporat la:gu-
ra dels voluntaris i voluntàries per dur a terme la
dinamitzacióde lacloenda.Escalcula,quehihau-
rà gairebé una cinquantena de persones dina-
mitzant aquesta festa:nal. Enaquest sentit, tam-
bécal ressaltar la implicació en l’equiporganitza-
dor i dinamitzador de persones pertanyents a
col·lectiusambcaracterístiquesespecí:ques: com
la col·laboració d’usuaris d’Ampans i la incorpo-
ració de persones grans fent demonitors.

El barceloní JosepMaria Allué (1968)
és possiblement l’autor de l’estat
espanyol quemés jocs ha venut arreu
del món. Allué ha passat per a un
munt d’etapes &ns a arribar on és ara:
soci director de la seva pròpia
empresa creadora de jocs:
Idealúdica. Allué ha participat dues
vegades en la Setmana de Jocs al
Carrer, el 2008 i el 2010, on va
mostrar alguns dels seus jocs.

Avui té la seva pròpia empresa de dis-
senyde joc.Comhofa fetperarribar�ns
aquí?
El joc ha estat l’eix de la meva activitat

professional desde famésdevint anys.Al
llargd’aquest tempshe jugat–icontinuo ju-
gant–milers d’hores ambpersones de to-
tes les edats; hedissenyatungrannombre
de jocs de taula i d’ordinador; he publicat
una desena llarga de jocs i he treballat
creant i desenvolupant projectes educa-
tius, culturals i de comunicació basats en
el joc i l’activitat lúdicaper a empresesdel
sector, institucionspúbliques,ONGiagèn-
cies de comunicació. Jo vaig estudiarma-
gisteri i el que avui es coneix com a Ani-
macióSociocultural, i vaig treballardurant
molts anys en l’àmbit de l’educació no
formal:anysa la ludotecaGuineu,vaigser
presidentde l’AssociaciódeLudotequesde
Catalunyadosanys, formadorsobre joc i lu-
doteques.Després, entre el  i el ,
vaig estar comasoci a l’empresaMarinva,
i :nalment, l’anypassat vaig fer el pasque
desitjava: vaig crear Idealúdica, Coneixe-
menten Joc.Desd’aleshores sem’haobert
un camí immens: hepublicat jocs per en-
càrrec i també he fet jocs d’autor inde-
pendent.
Recordaquan vanéixer la sevapassió

pel joc?
Haestatdesdesempre.Acasaéremqua-

tre germans, els nostres pares ens van te-
nirmolt joves i recordoque jugàvema tot-
hora. Jugàvemper jugar: a l’un,dos, tres al

cotxe, en els viatges interminables; a casa
teníemmoltes joguines i recordo estones
de jocambelsmeusgermans,ambels Jue-
gosReunidsGeyper, el Risk, elMonopo-
ly, que eren tot un descobriment!
En la seva feina, tant li toca dissenyar

jocs per encàrrec com deixar córrer la
imaginacióicrear jocsd’autor.Quèliagra-
damés?
Elmeuobjectiuésque lagent jugui, com

mésgent,millor.Vull crear jocsquearribin
al màxim de públic i, si em demanes què
preferiria,havercreat l’UnooelPuertoRico,
ho tinc claríssim: l’Uno,perquèvull que la
gent jugui. Crear jocs per encàrrec és di-
vertit, ésunrepte.Hedissenyat jocsdecon-
cursosde la tele, coml’Avanti, l’AhoraCai-
go, el de Física oQuímica, el joc dePlane-
taBarça, undelReialMadrid. Tambén’he
fet un munt de dibuixos animats: un de
Princesas Disney, un de Dora la Explora-
dora... Després hi ha la branca d’autor in-
dependent,enelsquals jo tinc la idea i l’haig
de vendre a editors. L’any passat,
per exemple, vaig publicar dos jocs: elDi-
xit Jinx,queéscomungermàdel famósDi-
xit, i haarribat apaïsos, i elBaobab,que
va guanyar unpremi de l’acadèmia de joc
austríac.
Haassistitdoscopscomaconvidata la

Setmana de Jocs al Carrer de Manresa.
Quèenpensa,d’aquest tipusd’esdeveni-
ments.
Sí, vaig ser-hi quanacabavadepublicar

el PescaPolar i Éraseunavez... i quanvaig
guanyar el concurs de disseny de jocs de
l’associació JugamosTod@sambelCons-
telaciones. Crec que aquest tipus de pro-
postes, comladelCAE, sónnecessàriesper
promoureels jocs.Quanparlesambelsedi-
tors et diuen que costa vendre jocs, enca-
ra que siguin boníssims. Ens falta cultura
del joc: igual que hi ha llibres, pel·lícules i
videojocs a les llars, falta que hi hagi jocs.
La Setmanade Jocs al Carrer i els actes si-
milarsquees fana tot el país tenenunpa-
per importantíssimperdonaraconèixerels
jocs,permostrarquehihamés jocs,peren-
senyar que es pot jugar a totes les edats

R

P

R

P

R

P

R

P

A. I. T. | MANRESA

IGUALQUEALESCASES
HIHAPELLIS I LLIBRES,
FALTAQUEHIHAGI JOCS

JosepMariaAllué
DISSENYADOR DE JOCS

ARXIU PARTICULAR

UNAMIRADAENREREPER
CELEBRARELSDEUANYS

Amb la incorporació del casal La Kampana i
la recuperació de la Gispert, es vol fer un
recordatori dels espais on es va dur a terme
la primera edició de la Setmana de Jocs

Enguany l’exposició-gimcana, a banda de
mostrar jocs, exposarà els cartells de les
10 edicions de l’esdeveniment en aparadors
de comerços del nucli antic de Manresa

Aspecte que oferia la plaça Major du-

rant les nits de la darrera Setmana de

Jocs al Carrer



Arnau Torrede2ot és unmanresà
de 33 anys que, anys després de
descobrir les Nits de Joc, es va fer
membre del Club del Joc i participa
com a voluntari en la Setmana de
Jocs al Carrer, concretament en les
activitats en horari nocturn que
s’ubiquen a la plaçaMajor.

Comvanéixer la sevarelacióambel
Club del Joc?
El cert és que ho recordo vagament,

però sé que un dia un amic em va por-
taraunasessióde lesNitsdeJoc iallàvaig
descobrir unmónnou, que em va cap-
tivar. Sé que vaig dir «tots aquests jocs
d’on han sortit?». Hi vaig trobar jocs
moltdiferentsdelsqueconeixia iambun
repte intel·lectualmésalt.Hi vaig conti-
nuaranantdemaneraregular iquan feia
tres anys que hi participava vaig dema-
nar d’entrar com amembre al Club del
Joc i emvanrebreambelsbraçosoberts.
I quina és la seva tasca com a inte-

grant del Club del Joc?
Gestionoelblocdel club (http://club-

deljoc.blogspot.com.es/) i un dijous de
cadames –ens ho repartim amb els al-
tres–emtocaobrir iorganitzar lesNitsde
Joc.Allàexpliquemenquèconsisteix l’ac-
tivitat,oferimdiferents jocssegonselque
demana cada persona, expliquem les
normes del joc, etc.
I durant la Setmana de Jocs?
Doncs fem unamica com els dijous,

però a gran escala. En els últims anys,
l’activitat s’haconsolidat, laplaçaMajor
s’omple de molta gent amb ganes d’a-
prendre nous jocs. Aquest fet demostra
queel joc tépotencialper arribar a totes
les edats, no només als nens.
Fins ara, el joc de taula era un gran

desconegut?
Sí.HistòricamentaEspanyanon’hiha

hagut,noméspodies trobarelMonopoly,
elTrivial i elsde la tele.Per sort, enelsúl-
timscincanys, el jocde taulahaexperi-
mentatuncreixement imoltagent, i d’e-
datsdiverses, estàdescobrintnous jocs.
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L’ÈXITDELA
PLAÇANOCTURNA
DEMOSTRAQUEEL
JOCTÉPOTENCIAL
PERARRIBARA
TOTESLESEDATS

Arnau
Torredeflot
MEMBRE DEL CLUB DEL JOC DEL CAE I
VOLUNTARI EN LA SETMANA DE JOCS

MARRAKECH
Tipus de joc: joc de tauler
Creador: Dominique Ehrhard
Nombre de jugadors: de 2 a 4 persones
El basar de les catifes està en plena ebullició: avui toca mercat.
Cada jugador és un mercader que intenta exposar el màxim de
catifes. Per torns, cada jugador llança el dau i després desplaça
l’Assam –l’organitzador de la venda– per la plaça. Si l’Assam
s’atura sobre una catifa contrària, cal pagar una compensació al
seu propietari abans de poder estendre una nova catifa. El
mercader que té més diners i més catifes exposades guanya.

VUIT JOCSD’AQUESTASETMANA

BAGH CHAL
Tipus de joc: joc de tauler tradicional
Lloc de creació:Nepal
Nombre de jugadors: 2 persones
Joc nacional del Nepal. El tigre es mou (aquesta és la traducció
del nom en nepalès) i amenaça les cabres. 4 tigres i 20 cabres
comparteixen un tauler com el de l’alquerc. Els tigres han de
capturar les cabres saltant per damunt d’elles, com en les
dames, i les cabres han d’evitar ser menjades pels tigres.
Guanya el tigre si es menja cinc cabres o guanyen les cabres si
aconsegueixen immobilitzar els quatre tigres.

CARCASSONNE
Tipus de joc: joc de tauler
Creador: Klaus-Jürgen Wrede (2000)
Nombre de jugadors: de 2 a 5 persones
Un joc de taula emblemàtic que s’ambienta en l’època medieval.
A cada jugada, els jugadors col·loquen una fitxa de paisatge i,
d’una manera semblant a un trencaclosques, es va construint el
tauler de joc. Guanya qui aconsegueix més punts. Per això, cada
jugador disposa d’uns peons que, segons com es col·loquen,
poden esdevenir cavallers, lladres de camí, pagesos o ermitans,
i donar més o menys punts.

CROKINOLE
Tipus de joc: joc d’habilitat
Lloc de creació: Canadà
Nombre de jugadors: 2 o 4 persones
El Crokinole és una barreja de petanca i de diana. El tauler té un
forat central i tres cercles concèntrics i es juga amb uns discos
de fusta que cal fer lliscar sobre el tauler. L’objectiu del joc és,
com en una diana, situar el màxim nombre de discos el més a
prop del centre. Com més a prop, més punts. L’al·licient del joc és
que hi ha jugada obligatòria: si el jugador contrari té discos dins
el tauler de joc, primer cal disparar contra ells per fer-los fora.

KAPLA
Tipus de joc: joc de construcció
Creador: Tom van der Bruggen
Nombre de jugadors: Indefinit
Us imagineu què podríeu arribar a construir amb centenars de
petites tauletes de fusta? I si a sobre estan fetes amb unes
proporcions que permeten de combinar-les de llarg o d’ample,
les possibilitats encara augmenten més. Un joc de construcció
que posa a prova la imaginació i l’habilitat dels més petits i dels
més grans.

LA CURSA DE TORTUGUES
Tipus de joc: joc de taula infantil
Creador: Reiner Knizia
Nombre de jugadors: de 2 a 5 persones
Un dels grans creadors de jocs, Reiner Knizia, proposa aquest
joc on unes tortugues fan una cursa per arribar a una fulla
d’enciam. A partir d’unes cartes de moviment, els jugadors fan
avançar o retrocedir les tortugues segons els seus interessos.
La dificultat del joc és que, d’entrada, no se sap quines són les
tortugues que tenen els altres jugadors. Un joc aparentment
infantil però que pot posar a prova a qualsevol persona.

JOC DE LA GRANOTA
Tipus de joc: joc de punteria tradicional
Nombre de jugadors: Indefinit
Un antic joc de punteria de taverna. Està format per una
estructura de fusta, amb uns forats i la figura d’una granota
amb la boca oberta. Cal llançar uns discs metàl·lics i encertar-los
en els forats del joc. Cada forat dóna punts. Aconseguir entrar
un disc per la boca de la granota dóna la màxima puntuació
possible.

L’ILLA PROHIBIDA
Tipus de joc: joc de tauler
Creador:Matt Leacock
Nombre de jugadors: de 2 a 4 persones
Joc de l’any 2010 a l’estat espanyol. Un joc col·laboratiu on els
jugadors han de treballar plegats per aconseguir recuperar
quatre tresors que hi ha en una misteriosa illa que es va
enfonsant de mica en mica. Si els jugadors saben organitzar-se
bé i actuar de pressa ho aconseguiran i hauran guanyat la
partida. Si no, les aigües cobriran l’illa i tots hauran perdut.
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LASETMANADEJOCSALCARRER�REVISTA

3, 4, 5, 6 i 7 de setembre de2012

JOCS A LES PLACES
3, 4, 5 i 6 de setembre; de 17.30 a 20.30 h

Plaça Sant Domènec: Jocs de tauler

Plana de l’Om: Tallers i jocs tradicionals

Plaça Major: Jocs infantils 2-5 anys

Plaça Gispert: Jocs d’habilitat

NITS DE JOC
3, 4, 5 i 6 de setembre; de 22.00 a 00.30 h

Plaça Major

Jocs de taula A partir de 14 anys

JOCS DE TAULA DEL MÓN
3, 4, 5 i 6 de setembre

Casal de Joves La Kampana

Exposició i jocs de taula del món

EXPOSICIÓ-GIMCANA
Als aparadors dels comerços dels carrers Born,

Carme, Nou, Sant Miquel i Sobrerroca

FESTA DE CLOENDA
7 de setembre, de 17.30 a 20.30 h

Plana de l’Om, Carrer Sant Miquel i Plaça Major

Correjoc: gran escampada de jocs tradicionals

3r campionat de Manresa de llançament d'espardenya
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