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El Casino acull aquest cap de setmana la 6a edició del Tast 
de Jocs del CAE  

 
El cap de setmana del 16 i 17 de març el Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà les 
diverses activitats que configuren la 6a 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.  
 
 
 
Els dies 16 i 17 de març el CAE durà a terme la sisena edició del Tast de Jocs, repetint el mateix 
emplaçament dels tres darrers anys i que tant bons resultats ha donat: el Centre Cultural El Casino, 
de Manresa. Seran 15 hores en les quals tothom qui vulgui podrà escollir a quins jocs de taula jugar 
d’entre la selecció de 300 del fons lúdic del CAE. 
 
Aquesta macroludoteca és l’activitat central del Tast de Jocs. El CAE ha buidat de jocs els prestatges 
del seu fons lúdic per portar-los al Casino i, d’aquesta manera, fer-los accessibles al públic 
participant. Per fer més fàcil la tria de jocs, els membres del Club del Joc, amb el suport de diferents 
persones voluntàries, faran tasques d’orientació i, si cal, hi ensenyaran a jugar a les persones que ho 
volguin. El Tast de Jocs, doncs, pot ser un bon espai per descobrir i aprendre jocs que com l’Splendor, 
el Colt Express, el Concept, el Camel Up o el Mysterium, jocs que darrerament han estat premiats i 
que aquí encara no són massa coneguts. Tot i que els noms són complicats, alguns d'aquests jocs són 
ben senzills. 
 
Hi haurà jocs per a tothom, a partir dels 3-4 anys. I és que un dels objectius del CAE amb aquesta 
activitat és mostrar que el joc és una activitat lúdica apta per a totes les edats: nens i nenes, 
adolescents i joves, adults i gent gran. 
 
El Tast de Jocs es farà el dissabte, de 2/4 de 5 de la tarda fins a la 1 de la matinada i el diumenge, 
d’11 a 2/4 de 2 del migdia i de 2/4 de 5 fins a 2/4 de 9 del vespre. La participació és totalment 
gratuïta. 
 
 
Espais específics per al Pitch Car i el Kapla 
 
La macroludoteca es complementarà amb dos espais dedicats a 2 jocs concrets: El Kapla i el Pitch 
Car. 
 
El Kapla és un joc de construcció que es fonamenta en unes peces de fusta rectangulars, amb una 
determinada proporció de 1:3:15, la qual cosa permet de fer construccions grans i complexes. Els 
jugadors tant sols han d’anar apilant peces seguint la seva imaginació o seguint uns models 
proposats, podent construir edificis, animals, ponts, torres, etc. El seu creador és Tom van der 
Bruggen, un historiador i antiquari holandès. Al Tast de Jocs hi haurà un espai Kapla per jugar 
lliurement, tot i així, es promourà que els participants col·laborin entre ells per crear conjuntament 
les seves construccions. 
 
Totes les construccions fetes podran participar en un concurs. Quan un participant acabi la seva 
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figura, podrà fer-ne una foto i penjar-la a les xarxes socials amb l’etiqueta #TastDeJocs2016. 
Finalitzat el Tast de Jocs, es farà un sorteig de jocs entre les millors construccions. 
 
El Tast de Jocs 2016 també dedicarà un espai exclusiu al Pitch Car. Aquest joc és una versió moderna 
del joc tradicional de les curses de xapes. En aquest cas, les xapes es converteixen en autèntics 
fórmula 1 que competeixen en un circuit amb tanques de protecció, paranys, dificultats, etc. Tot 
plegat fa que les curses esdevinguin molt més espectaculars. 
 
 
El programen 5 tallers per descobrir jocs de taula 
 
Una altra de les novetats d’aquesta edició serà la programació de 5 tallers per iniciar-se a diferents 
jocs de taula. L’objectiu és donar a conèixer jocs de taula, relativament simples i que, a més a més, es 
poden adquirir o obtenir fàcilment. 
 
Els tallers tenen dues hores de durada, espai de temps en el qual, les persones que vulguin podran 
incorporar-se i fer una partida amb l’acompanyament d’un membre del Club del Joc. 
 
La programació dels tallers serà: 
  

 Ubongo. Dissabte. de 5 a 7 de la tarda 

 Blokus. Dissabte. de 7 a 9 del vespre 

 Catan. Dissabte. de 9 a 11 de la nit 

 Cursa de Tortugues. Diumenge. de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del matí 

 Carcassonne. Diumenge. de 5 a 7 de la tarda 
 
 
 
El Tast de Jocs incorpora una gimcana tecnològica nocturna 
 
En el marc del Tast de Jocs 2016, s’ha programat una gimcana tecnològica amb el nom CAE-caching: 
El misteri de Sant Jordi. Es tracta d'un joc de nit, amb una mecànica similar a la del "geocaching", és a 
dir, consistent en la localització de diversos llocs a través de coordenades, i que permetrà resoldre el 
"Misteri de Sant Jordi".  
 
El Misteri de Sant Jordi és una història oculta des de fa més de 20 anys. Una congregació vol evitar 
que surti a la llum i ha amagat una pel·lícula censurada en algun dels antics cinemes de la ciutat de 
Manresa. El joc consisteix a trobar la pel·lícula localitzant els cinemes a través de coordenades i 
resolent els enigmes que s’aniran plantejant. El resultat de tots els enigmes portaran a una última 
localització en la qual s'amaga el film censurat. 
 
Aquesta activitat va dirigida a famílies, centres de lleure i grups d'adolescents i joves i s’iniciarà a 2/4 
de 10 del vespre al Centre Cultural El Casino. La participació s’ha de fer en equips d’entre 3 i 5 
persones i és imprescindible que cada equip compti amb un dispositiu GPS o amb un mòbil amb 
aplicació de mapes.  La participació és gratuïta però cal fer la inscripció prèvia al web del CAE 
(www.cae.cat) 
  



 

Tast de jocs 
16 I 17 de març de 2016 

 
 

  

Nota de premsa 

 

 
El Tast de Jocs és una activitat organitzada pel CAE i que compta amb el suport de l’Ajuntament de 
Manresa i la Direcció General de Joventut. També hi ha col·laborat La Fundació La Xarranca i el 
Centre Cultural El Casino. La programació completa del Tast del Jocs es pot trobar al web del CAE 
www.cae.cat 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si voleu ampliar aquesta informació, o bé voleu disposar d’alguna de les fotografies reproduïdes amb una major definició, 
us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
 
Nasi Muncunill 
El CAE 
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 

La gran oferta de jocs que es proposa des del CAE 
permetrà a tothom trobar un joc que sigui del seu 
gust. Es podrà triar entre jocs d’estratègia, de sort, 

d’habilitat, etc. 
 

(Fotografies d’edicions anteriors) 

http://www.cae.cat/

