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Dilluns,  
27 de març de 2017 

El Casino acollirà aquest cap de setmana la 7a edició  
del Tast de Jocs 

El cap de setmana de l’1 i 2 d’abril el Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà les diverses 

activitats que configuren la 7a edició del Tast de Jocs del CAE, un festival de jocs de taula. Seran 

15 hores per a que tothom pugui gaudir dels jocs de taula.  

El Tast de Jocs torna per quart any consecutiu al Centre Cultural del Casino i enguany ho farà el cap de 

setmana de l’1 i 2 d’abril. Sota l’organització del CAE i el Club del Joc, durant 15 hores la setena edició 

d’aquest festival de jocs de taula posarà a l’abast de tothom els més de 300 jocs que formen part de la 

ludoteca del CAE.  

La macroludoteca del Tast de Jocs estarà disponible dissabte de 2/4 de 5 de la tarda a la 1 de la matinada i 

tornarà a obrir les seves portes diumenge d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 a 2/4 de 9 del 

vespre. A més, al llarg d’aquestes 15 hores els participants podran comptar amb l’ajuda dels membres del 

Club del Joc, que els orientaran en la tria dels jocs i els ensenyaran les normes d’aquells que desconeguin. 

Tanmateix, el tret de sortida del festival de jocs el donarà la Matinal Formativa, que es farà dissabte de 2/4 

de 10 del matí a 2 del migdia. Al llarg del matí, els participants que hagin realitzat prèviament la inscripció 

de la matinal mitjançant aquest formulari podran escollir entre diversos tallers: Introducció a la creació de 

videojocs, per a monitors/es d’extraescolars; Creativitat i humor (CR+H), per a monitors/es i educadors/es; 

Jocs cooperatius, destinat tant a mestres com a monitors/es i altres educadors/es; Game Jove, especial per 

a dinamitzadors juvenils, i Els top10 dels jocs de taula de 3 a 6 anys, pensat sobretot per a mestres. 

D’altra banda, dissabte a la nit pels carrers del Barri Antic també tindrà lloc un joc de Geocaching en format 

de gimcana nocturna i adreçada a majors de 14 anys. Aquesta activitat, organitzada per segon any 

consecutiu, també requereix inscripció prèvia i per participar-hi cal formar grups de 3 a 5 persones i omplir 

el formulari d’inscripció que es pot trobar a la web del CAE. 

El Tast de Jocs compta amb la col·laboració del Casino de Manresa i el suport de l’Ajuntament de Manresa i 

la Direcció General de Joventut.  

 

 

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 
 

http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/inscripcions-on-line
http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/inscripcions-geocaching-tast-de-jocs-2017
mailto:nasi@cae.cat

