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Dilluns,  
3 d’abril de 2017 

900 persones juguen amb el CAE al Tast de Jocs 

La 7a edició del Tast de Jocs, organitzada pel CAE al Centre Cultural El Casino, ha aplegat 900 

jugadors. En total han estat 15 hores de jocs i s’ha pogut jugar a més de 300 jocs de taula. 

“Avui juguem tots”. Aquest va ser l’únic reclam del Tast de Jocs 2017 per a totes les persones que aquest 

cap de setmana es van apropar al Centre Cultural El Casino. El festival anual de jocs va obrir les seves portes 

a tothom dissabte a primera hora de la tarda i no les va tancar fins diumenge al vespre, sumant així 15 

hores de joc durant les quals unes 900 persones van poder gaudir dels més de 300 jocs de taula que formen 

part del fons lúdic del CAE. 

Famílies, joves, adults i gent gran van poder trobar el seu lloc i els seus jocs preferits a la macroludoteca 

que el CAE va traslladar fins El Casino. Tothom qui volia podia agafar un joc i jugar-hi en alguna de les taules 

de joc. A més, per facilitar aquesta tria, els membres del Club del Joc del CAE, amb el suport de diferents 

persones voluntàries, feien tasques d’orientació i, si calia, ensenyaven els participants a jugar-hi.  

A la macroludoteca s’hi sumaven espais complementaris com l’espai Kapla que, amb més de 7.000 peces 

d’aquest joc, permetia a petits i grans deixar anar la seva imaginació i construir edificis, animals, ponts, 

torres, etc. Un cop feta la construcció, els participants podien penjar-ne una fotografia a les xarxes socials 

amb l’etiqueta #TastDeJocs2017 i participar en un concurs que repartirà diferents jocs de taula.  

Dissabte a la nit va ser el torn del joc de geocaching, que enguany va reunir sis equips malgrat la pluja de la 

tarda. Els participants, per equips d’entre 3 i 5 persones, havien de seguir una sèrie de coordenades que els 

portaven a diferents punts del Barri Antic. Allà van haver de resoldre fins a set enigmes, la qual cosa els va 

permetre aconseguir el codi per desactivar la maleta bomba del Casino i salvar les seves vides. 

El Tast de jocs és una activitat organitzada pel CAE que compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i 

la Direcció General de Joventut i que enguany ha celebrat la setena edició. Les dues primeres es van fer a 

l’Institut Lluís de Peguera i des de la tercera es fa al Centre Cultural El Casino, una ubicació òptima per a 

aquest esdeveniment, atesa la seva ubicació i el seu passat com a espai social i recreatiu.  

 

 

Si voleu ampliar aquesta informació, us agrairem que contacteu amb nosaltres: 
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