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Nota de premsa 
 

 
El CAE proposa aturar-se per jugar a la 16a Setmana de Jocs al Carrer  
 
Del 3 al 7 de setembre la Setmana de Jocs al Carrer tornarà a omplir el centre històric de 
Manresa amb una extensa oferta de jocs i activitats lúdiques, convidant als manresans i 
manresanes a fer una aturada i jugar. La 16a edició de la Setmana de Jocs incorpora un canvi 
d’imatge, nous espais de joc i canvis organitzatius. 
 
 
 
Del 3 al 7 de setembre, el CAE proposa als manresans i manresanes fer una aturada per jugar. Amb aquest 
plantejament el CAE ha organitzat i ha difós la 16a edició de la Setmana de Jocs al Carrer de Manresa. Per aquest 
motiu la Setmana de Jocs ha canviat d’imatge, i un senyal d’STOP associat al joc agafa el relleu del rei que fins ara 
n’havia estat l’element gràfic identificatiu. 
 
Enguany la Setmana de Jocs al Carrer es posarà en marxa amb una activitat inicial que es farà el dilluns, 3 de 
setembre, a la Plaça Sant Domènec, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda. Consistirà en una escampada de jocs 
(d’habilitat, de paciència, de sort, de punteria, de competició, de càlcul...) a càrrec de la Companyia Toc Toc Jocs. 
Aquesta activitat té la particularitat que tots els jocs estan fets a partir de portes de fusta reciclades. 
  
El mateix dilluns també s’iniciaran les Nits de Joc, que s’allargaran fins el divendres, 7 de setembre. Es faran a la Plaça 
Major de les 10 fins a 2/4 d’1 de la nit. Aquesta activitat estarà dinamitzada pels membres del Club del Joc del CAE i les 
persones participants podran escollir entre més d’un centenar de jocs de taula. Els membres del Club del Joc podran 
orientar en aquesta tria i, si convé, ensenyaran a jugar al joc escollit. Per participar-hi és imprescindible tenir més de 
14 anys. També hi podran participar infants menors, sempre que juguin amb els seus pares. 
 
Del dimarts, 4, fins el divendres, 7 de setembre, hi haurà 8 espais que acolliran jocs en l’horari de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 
de la tarda. D’aquests espais, n’hi ha 6 que repeteixen respecte de l’any anterior -la Plaça Major amb jocs infantils; la 
plaça Sant Domènec, amb jocs de taula; Kapla a la Plana de l’Om; jocs cooperatius i d’habilitat a la Plaça de la Música; 
jocs de construcció a la Plaça de la Mel i jocs de consola al Casal de Joves La Kampana- i se n’incorporen dos de nous: 
la plaça del mercat i el nou espai urbà del carrer Barreres. La plaça del Mercat de Puigmercadal acollirà un espai de joc 
simbòlic centrat en els aliments –amb parades d’aliments, cuines i altres activitats relacionades amb el menjar- i al 
nou espai del carrer Barreres s’hi podrà jugar a jocs populars i tradicionals. 
 
Al llarg de la setmana també hi haurà dues activitats paral·leles als jocs. La primera serà una gimcana d’enigmes. A 
partir de les informacions que es podran trobar als plafons informatius de les 8 places de joc, caldrà desxifrar una 
adreça electrònica. Les persones que ho aconsegueixin hauran d’enviar-hi un missatge abans d’acabar la Setmana de 
Jocs amb les seves dades de contacte i entre tots els missatges rebuts es farà un sorteig de jocs. La segona activitat 
serà un concurs fotogràfic. La fotografia de la Setmana de Jocs al Carrer penjada a Instagram amb l’etiqueta 
#JocsAlCarrerManresa que el dia 15 de setembre tingui més “m’agrada” obtindrà un premi. 
 
Enguany la Setmana de Jocs al Carrer arriba a la 16a edició i s’ha consolidat com una activitat de referència en el 
calendari festiu i lúdic de la ciutat. En tots aquests anys, la Setmana de Jocs al Carrer ha crescut i ha anat incorporant 
diferents elements que l’han transformat en una activitat de ciutat, transversal, educadora i d’inclusió i cohesió social. 
 
A més a més, el CAE aconsegueix cada any que més entitats, i col·lectius s’impliquin en la seva organització i execució. 
Enguany s’hi ha incorporat el Mercat de Puigmercadal –impulsant l’espai de joc simbòlic dels aliments- i el LAB 0_6 de 
la Universitat de Manresa -que amb el seu LAB sobre rodes se sumarà a les activitats infantils de la Plaça Major-. A 
aquestes col·laboracions cal sumar-hi les que ja s’han vingut fent en edicions anteriors: la botiga Abacus Manresa –
amb cessió de materials-; la Fundació Ampans i l’Institut Guillem Catà –amb la incorporació dels seus usuaris i alumnes 
en pràctiques, respectivament, en els equips dinamitzadors-; la Ludoteca Ludugurus –que dinamitza la plaça de la Mel, 
just al davant de les seves instal·lacions-; el Casal de Joves la Kampana –que enguany organitza els jocs de consola- i 
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Dominique Dumeste (Ludambule) i Mateu Comellas, que un any més seran presents aportant els seus jocs i la seva 
expertesa lúdica. 
 
La Setmana de Jocs al Carrer segueix tenint com a objectius els que ja es va marcar en la primera edició, l’any 2003: 
animar a tothom a jugar, sense que importi l’edat; donar a conèixer i dignificar el joc com a un instrument educatiu, 
com a un element cultural i com una alternativa d’oci per a totes les edats i, finalment, reivindicar temps i espais per al 
joc, sobretot en els espais públics –carrers i places-. 
 
Des del CAE es calcula que l’any passat, més de 5500 persones varen participar en aquesta activitat. La programació 
completa es pot trobar al web del CAE (www.cae.cat) i també se’n podrà fer un seguiment més detallat a les xarxes 
socials Twitter, Facebook i Instagram, al compte @caemanresa o amb l’etiqueta #JocsAlCarrerManresa. 
 
La Setmana de Jocs al Carrer està organitzada pel CAE i té el suport de l’Ajuntament de Manresa, la Generalitat de 
Catalunya i la Fundació La Xarranca. 
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Programa 
 
16a setmana de jocs al carrer 
Del 3 al 7 de setembre de 2018 
Manresa 
 
www.cae.cat 
#JocsAlCarrerManresa 
 
  
Activitat inicial 
 
3 de setembre 
Plaça Sant Domènec 
De 17.30 a 20.30h 
Amb Toc Toc Jocs 
 
 
Jocs a les places 
 
4, 5, 6 i 7 de setembre 
De 17.30 a 20.30h 
 

• Plaça Sant Domènec. Jocs de taula 
• Plaça Major. Jocs infantils (1-4 anys) 
• Plana de l’Om. Espai Kapla 
• Plaça de la Mel. Jocs de construcció 
• Plaça de la Música. Jocs d’habilitat i cooperatius 
• Plaça del Mercat de Puigmercadal. Joc simbòlic 
• Barreres. Jocs populars i tradicionals 
• Casal de Joves La Kampana. Jocs de consola (+14 anys) 

 
 
Nits de joc 
 
3, 4, 5, 6 i 7 de setembre. (+14 anys) 
Plaça Major 
Nits, de 22 a 0.30h 
 
 
Gimcana d'enigmes 
 
4, 5, 6 i 7 de setembre 
A les 8 places i espais de la Setmana de Jocs 
 
 

Concurs fotogràfic Instagram 
 
Fins el 15 de setembre 
La fotografia de la Setmana de Jocs al Carrer penjada a Instagram amb l’etiqueta #JocsAlCarrerManresa que el dia 15 
de setembre tingui més ♥ obtindrà un premi. 
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 Organització i Col·laboracions 
 
 

Organitza: El CAE 
 
 

Col·labora: 
 

• Abacus 
• Casal de Joves La Kampana 
• Dominique Dumeste (Ludambule) 
• FUB – Umanresa 
• Fundació Ampans 
• Fundació La Xarranca 
• IES Guillem Catà 
• Ludoteca Ludugurus (Creu Roja Manresa) 
• Mateu Comellas 
• Mercat de Puigmercadal 

 
 
Amb el suport de:  

 
• Ajuntament de Manresa 
• Generalitat de Catalunya: Departament de Treball, Afers Socials i Família 
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Unes pinzellades de la Setmana de Jocs 2018 
 
 
La Setmana de Jocs al Carrer renova la imatge 

 

Enguany la Setmana de Jocs al Carrer ha fet un canvi d’imatge. El rei 
que, jugant a un joc diferent en cada edició, ha estat l’element gràfic 
identificatiu de la Setmana de Jocs des dels seus inicis dóna pas a una 
nova imatge gràfica, inspirada en el senyal de transit de l’stop.  
 
Aquest canvi d’imatge té una trimple finalitat:  
 

• Reforçar el missatge de convidar a la gent a atura-se i jugar 
durant la Setmana de Jocs. 

• Modernitzar la imatge gràfica de la Setmana de Jocs  i crear 
un element gràfic identificatiu permanent. 

• Projectar una imatge de la Setmana de Jocs més generalista, 
amb l’objectiu de desvincular-la d’una activitat 
exclussivament infantil. 

 
Tot i així, en aquesta edició i segurament en alguna més, encara conviuran les dues imatges gràfiques -el rei i l'stop- 
fins que no es pugui renovar completament els diferents elements de difusió de la Setmana (pancartes, banderoles...). 
 
A nivell de xarxes també s’ha substituit l’etiqueta que fins ara es venia utilitzat per #JocsAlCarrerManresa i d’aquesta 
manera diferenciar la Setmana de Jocs al Carrer de Manresa d’altres activitats similars que han aparegut als darrers 
anys. 
 
 
Incorporació de nous espais de joc a la Setmana de Jocs al Carrer 

 

La setzena edició de la Setmana de Jocs al Carrer amplia un espai de joc respecte de l’edició anterior. Es passa de 7 a 8 
places i espais de joc, dos dels quals són nous o renovats. 
 
El primer d’aquests espais és la plaça del Mercat de Puigmercadal. No és ben bé un espai nou del tot perquè al 2011 ja 
va acollir jocs tradicionals. Enguany, però, s’ha dissenyat una proposta lúdica centrada en els aliments atesa la 
ubicació del Mercat de Puigmercadal en aquesta plaça 
 
L’altre espai de joc és el nou solar obert al final del carrer Barreres. La Setmana de Jocs manté la seva voluntat d’anar 
incorporant aquests nous espais que van apareixent a la ciutat, perquè molts d’ells poden tenir una finalitat lúdica. Al 
2016 ja es va fer el mateix amb l’actual placeta de la Mel. L’espai del Carrer Barreres estarà dedicat als jocs populars i 
tradicionals i comptarà amb les baldufes del Mateu Comellas. 
 
Aquestes dues places estaran obertes a tots els públics del 4 al 7 de setembre 
 
 
Ampliació de la xarxa lúdica de la Setmana de Jocs al Carrer 

 

Any rere any, el CAE treballa per ampliar la xarxa lúdica de les entitats, organismes i col·lectius que s’impliquen en la 
seva organització i execució. Enguany hi ha dues noves incorporacions força rellevants: el Mercat de Puigmercadal i el 
LAB 0_6 de la Universitat de Manresa. 
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El Mercat de Puigmercadal i el CAE han impulsat conjuntament que la plaça del Mercat esdevingui una de les places 
de joc de la Setmana de Jocs al Carrer, amb una activitat expressament dissenyada tenint en compte la vinculació de la 
plaça amb el Mercat. Les activitats estaran centrades en el joc i els aliments. Hi haurà un espai de joc simbòlic, amb 
botigues, cuines, taules, cadires, caixes registradores... i un espai amb activitats manipulatives amb diferents tipus 
d’aliments. 
 
Per altra banda, a la Setmana de Jocs també s’hi suma la 
UManresa, amb la seva activitat LAB sobre rodes. Aquesta 
proposta s’instal·larà i complementarà les activitats 
infantils de la Plaça Major i oferirà la possibilitat de gaudir 
de diferents espais d’experimentació vinculats a la 
ciència. 
 
Aquestes col·laboracions cal sumar-les a les que ja s’han 
vingut fent en edicions anteriors: la botiga Abacus 
Manresa –amb cessió de materials-; la Fundació Ampans i 
l’Institut Guillem Catà –amb la incorporació dels seus 
usuaris i alumnes en pràctiques, respectivament, en els 
equips dinamitzadors-; la Ludoteca Ludugurus –que dinamitza la plaça de la Mel, just al davant de les seves 
instal·lacions-; el Casal de Joves la Kampana –que enguany organitza els jocs de consola- i Dominique Dumeste 
(Ludambule) i Mateu Comellas, que un any més seran presents aportant els seus jocs i la seva expertesa lúdica. 
 
 
Vuit places i espais de jocs especialitzats 
 
L’activitat central de la setmana de jocs al carrer són les 
places i els espais de joc. Aquestes activitats es duran a 
terme del 4 al 7 de setembre, en horari de 2/4 de 6 a 2/4 
de 9 de la tarda. En aquesta edició hi haurà 8 espais –un 
més que l’edició del 2017- cadascun especialitzat en una 
tipologia de jocs. 
 
Plaça Sant Domènec. Porta d’entrada majoritària a la 
setmana de jocs. Conté un ventall molt ampli d’activitats, 
amb jocs de tauler, jocs d’enginy, jocs gegants, jocs de 
recorregut, etc. 
 
Plaça Major. Plaça que acollirà per vuitè any consecutiu 
els jocs per als més menuts –fins a 5 anys-. A la plaça s’hi 
podran trobar jocs de construcció, joc simbòlic, jocs de 
tauler específics per a aquestes edats, un espai específic 
per a no caminants, etc. Enguany s’hi sumarà el Lab sobre 
rodes, una furgoneta equipada amb material d’exploració 
específic per a infants de fins a 3 anys.  
 
Plana de l’Om. Plaça que recupera el seu joc original: el 
Kapla -petits llistons de fusta que permeten deixar anar la 
imaginació, tant d’infants com d’adults, per assolir petites 
o grans construccions-. Hi haurà una zona de joc lliure i un 
espai exclusiu per a elaborar una construcció 
col·laborativa cada dia. 
 
Plaça de la Mel. Plaça dedicada als jocs de construcció, tant per grans com per petits. Acollirà alguns dels jocs que fins 
ara hi havia a la Plana i d’altres de nous. La dinamització de la plaça l’assumeix l’equip d’educadores de la Ludoteca 
Ludugurus. 
 

 Setmana de jocs al carrer 2018 Pàgina 7 de 11 



 

Plaça de la Música. S’hi podran trobar i practicar tot un seguit de jocs d’habilitat –maxi-frizer, hoquei de taula, 
sjoelback...- i de cooperació. Jocs que generalment triomfen entre el públic adolescent.  
 
Casal de Joves La Kampana. Enguany s’ha ubicat l’activitat a l’interior de l’equipament, amb jocs de consola –play 
station, wii... Activitat adreçada a majors de 14 anys i organitzada i dinamitzada des de l’equip tècnic i de dinamització 
del Casal de Joves La Kampana.  
 
Plaça del Mercat de Puigmercadal. Novetat del 2018. Una plaça dedicada al joc simbòlic relacionat amb els aliments. 
Hi haurà un espai de joc simbòlic, amb botigues, cuines, taules, cadires, menjars... i un espai amb activitats 
manipulatives amb diferents tipus d’aliments. 
 
Espai carrer Barreres. Novetat del 2018. Un any més la Setmana de Jocs al Carrer incorpora un dels nous espais que 
van apareixent a la ciutat. Aquest espai estarà dedicat als jocs populars i tradicionals i comptarà amb les baldufes del 
Mateu Comellas. 
 
 
 
La plaça Major: un espai nocturn de jocs de taula per a joves i adults 
 
De 10 a 2/4 d’1 de la nit, la Plaça Major es converteix en 
un espai de joc a la fresca, on es podrà fer una partida 
d’algun joc de taula tot prenent un refresc. Aquesta 
activitat s’adreça específicament a majors de 14 anys, tot i 
que també es possible la participació de nois i noies 
menors d’aquesta edat, sempre que vagin acompanyats i 
juguin amb els seus pares i mares.  
 
A la plaça Major hi haurà una selecció d’un centenar de 
jocs de tauler i jocs de cartes. Els membres del Club del Joc 
del CAE dinamitzaran la plaça i aconsellaran als 
participants a l’hora de fer la tria de jocs. En cas que el joc 
escollit no es conegui, s’encarregaran d’ensenyar-lo. 
 
A les darreres edicions la participació en aquestes Nits de Joc ha superat àmpliament el centenar de persones cada nit. 
 
 
Gimcana de reptes i concurs de fotografies 
 
Seguint en la línia de darreres edicions, la Setmana de Jocs al carrer 2018 proposa dues activitats complementàries a 
les places de joc. Consisteixen en una gimcana d’enigmes i amb un concurs fotogràfic. 
 
La gimcana d’enigmes ja s’ha consolidat dins de l’esquema de la setmana de jocs. Enguany consistent en trobar una 
adreça electrònica on enviar un missatge abans no acabi la Setmana de Jocs al Carrer: a 2/4 d’1 de la nit del 7 al 8 de 
setembre. 
 
Per fer-ho cal voltar per les places de joc i buscar als cartells informatius de cada plaça un símbol que cal transformar 
en una lletra del nostre alfabet i escriure-la al lloc que li pertoca per acabar obtenint l’adreça electrònica. Per desxifrar 
aquests símbols a totes les places de la SJC es podran trobar totes les pistes necessàries. Un cop obtinguda l’adreça 
electrònica, cal enviar-hi un missatge amb les dades de contacte i entre tots els missatges rebuts es farà un sorteig de 
jocs.  
 
El concurs fotogràfic es farà a través d’Instagram i hi participaran totes les fotografies fetes durant la setmana de jocs 
al carrer i penjades a aquesta xarxa social amb l’etiqueta #JocsAlCarrerManresa. L’autor de la fotografia que el dia 15 
de setembre tingui més “m’agrada” obtindrà un joc. 
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Membres de la La Fundació Ampans i alumnes s’incorporen als equips dinamitzadors   
 

 
Per vuitena vegada consecutiva, persones amb 
disminucions o malaties mentals de la Fundació Ampans 
s’incorporen als equips dinamitzadors de les diferents 
places de la Setmana de Jocs al Carrer en. En aquesta 
edició seran 12 persones. 
 
Per dotar d’un major grau de qualitat aquesta participació, 
al llarg de tot el curs 2017-2018, el membres del Club del 
Joc del CAE han dut a terme un treball formatiu consistent 
en ensenyar a aquestes persones diferents tipus de jocs i 
tècniques de dinamització. 
 
 

D’altra banda, des de fa anys l'IES Guillem Catà i l'entitat 
el CAE, mantenen una estreta col·laboració amb activitats 
i projectes relacionats amb el lleure. En el cas de la 
Setmana de Jocs al Carrer, aquest és el quart any que 
alumnat de l'institut hi participa. 
  
Concretament, en aquesta setzena edició de la setmana 
de jocs al carrer, 11 alumnes d'educació infantil, 
d’animació sociocultural i turisme i d’integració social 
s'incorporaran als equips de monitors per dinamitzar les 
places de joc. Les seves funcions seran convidar a jugar, 
explicar les normes dels jocs i compartir estones de joc 
amb tots els i les usuàries de la setmana. 
  
D'altra banda, l'alumnat del cicle formatiu de  fusteria també aporta el seu granet de sorra a aquesta setmana de jocs 
2018, amb la incorporació d’alguns jocs d'habilitat dissenyats i creats per ells mateixos. 
  

 
 
Una activitat que exigeix una gran tasca organitzativa 
 
Al darrera de la Setmana de Jocs al carrer s’hi amaga un 
gran treball organitzatiu per part dels membres del CAE. 
Des del mes d’octubre, una comissió organitzadora ha 
estat treballant en l’organització de l’activitat, definint-ne 
l’enfocament, el disseny de les places, la tria dels jocs, la 
recerca d’entitats col·laboradores, la selecció dels 
monitors i monitores dinamitzadors de l’activitat, etc. 
 
Un dels canvis organitzatius d’aquest any ha estat avançar 
al mes de juny la configuració de l’equip dinamitzador per 
poder fer-ne la formació durant el mes de juliol. Aquest 
canvi ha afavorit que els dinamitzadors i dinamitzadores 
de la Setmana puguin tenir una major participació en el disseny de les activitats que posteriorment executaran, ja que 
han pogut modificar-ne el plantejament inicial, revisar i proposar canvis de jocs a les places, incorporar nous materials 
etc. 
 
La Setmana de jocs al carrer compta amb una equip humà format per unes 65 persones, entre coordinadors, caps de 
plaça, monitors i monitores, membres d’Ampans, alumnes en pràctiques, membres del Club del Joc, membres 
d’entitats col·laboradores i voluntaris i voluntàries. El pressupost aproximat de l’activitat s’acosta als 20.000 euros. 
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El CAE: l’entitat organitzadora 
 
 
La setmana de jocs al carrer és una activitat promoguda i organitzada per El CAE. 
 
CAE, formació i serveis socioculturals, (El CAE) és una associació sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que 
treballa per la promoció i la difusió de l'educació en el lleure i la dinamització sociocultural, principalment a l’àmbit 
territorial de la Catalunya central. Aquest treball el duu a terme a través de la formació, de la promoció i l'organització 
d'activitats i projectes, de la gestió de serveis i del suport a les persones i entitats implicades. 
 
El CAE va néixer l’any 1984 com a escola municipal de formació d’educadors en el lleure -Centre d’Animació i Esplai- 
de l'Ajuntament de Manresa. L’any 1987 es va fundar l’associació CAE amb la finalitat d’oferir altres activitats en el 
marc de l’educació en el lleure. 
 
El CAE té la seva seu social a Manresa però el seu abast és supracomarcal: du a terme activitats a tota la comarca del 
Bages i en determinades poblacions de les comarques limítrofes –Moianès, Berguedà, Solsonès, Osona, Anoia, Vallès 
Occidental i Baix Llobregat. 
 
Les línies de treball de l'entitat s'estructuren en cinc grans blocs. 
 
• Formació 

• Monitors/es i Directors/es d’activitats de lleure 
• Monitors/es de menjador escolar 
• Monogràfics i cursos d’aprofundiment d’educació en el lleure i animació, tècniques i recursos 
• Cursos i Monogràfics sobre el joc i els jocs 
• Gestió associativa i de voluntariat 
• Educació per la salut i manipulació d’aliments 
• Formació personal 
 

• Activitats comunitàries i socioculturals 
• Activitats de dinamització ciutadana: Moguda a l’Agulla, Joc de ciutat de la Llum, etc. 
• Activitats de jocs: Setmana de Jocs al carrer, Nits de Jocs, Tast de Jocs, etc. 

 
• Programes i serveis juvenils 

• Programes i projectes de dinamització juvenil i d’intervenció socioeducativa amb joves 
• Gestió d’equipaments i serveis juvenils 

 
• Serveis educatius i socioculturals 

• Monitoratge de serveis escolars: monitors de menjador, extraescolars, acollida, etc. 
• Organització d’activitats de vacances: casals d’estiu, parcs de Nadal, etc. 

 
• Banc de Recursos i materials pedagògics 

• Banc de Recursos: préstec de recursos didàctics, jocs gegants, tallers, etc. 
• Publicacions i exposicions 
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Dades de contacte i més informació 
 
 
Les dades de contacte són: 
 
El CAE 
Plaça del Milcentenari, s/n 
08240 Manresa 
Tel. 93 872 57 89 
www.cae.cat 
cae@cae.cat 
 
De cara a la setmana de jocs, les persones de contacte són: 
 

• Nasi Muncunill (nasi@cae.cat) 
• Laura Martin (lmartincae@gmail.com) 

 
Informació i seguiment de la setmana de jocs a: 
 

• www.cae.cat 
• Twitter: @caemanresa / #JocsAlCarrerManresa 
• Facebook: caemanresa 
• Instagram: caemanresa / #JocsAlCarrerManresa 
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