
 

500a Nit de Jocs 
 
 
 

Dimecres,  
1 de març de 2017 

El CAE celebra dijous la 500a Nit de Jocs 

El Club del Joc del CAE arriba al mig miler de Nits de Joc, una trobada setmanal de 

caire lúdic que té el joc de taula com a element central. L’esdeveniment tindrà lloc 

el proper dijous, 2 de març, al Cafè del Taller de Manresa. 

Des del 8 de setembre de 2003, després de la 1a Setmana de Jocs al Carrer, el Club del Joc del CAE 

organitza setmanalment una Nit de Jocs. L’objectiu d’aquesta trobada, sempre oberta a tothom, 

és promoure el joc com a element central d’activitats d’oci per a joves i adults. 

Després de 14 anys organitzant aquestes vesprades lúdiques, el proper 2 de març el Club del Joc 

celebrarà la 500a Nit de Jocs al Cafè del Taller de Manresa (c/Sobrerroca, 14). Actualment les Nits 

de Jocs se celebren en aquest cafè tots els dijous del curs escolar, però abans d’arribar-hi havien 

tingut lloc en altres recintes de la ciutat, com la Taverna de Predicadors (2003), els Carlins (2004-

2010) o La Peixera (2010-2014). 

Durant la 500a Nit de Jocs, que començarà demà a 2/4 de 10 del vespre i s’allargarà fins passada la 

mitjanit, tothom que s’apropi al Cafè del Taller podrà jugar a una tria dels jocs més representatius 

de cada any, gaudint així d’una selecció d’aquells que han agradat més o que han estat més jugats 

des de la primera Nit de Jocs fins a l’actualitat. 

Les Nits de Joc han estat també l’eix central al voltant del qual el Club del Joc del CAE ha organitzat 

altres activitats lúdiques a la ciutat, com el Torneig de Carcassonne de la Llum, el Torneig de Catan 

o el Tast de Jocs. 

 

 

 

 

 

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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