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El CAE posa en marxa una nova temporada de les Nits de joc 
al Cafè del Taller 

 
  

Acabada la setmana de jocs al carrer, el dijous 15 de setembre es posarà en marxa la 14a 
temporada de les Nits de Joc que organitza el Club del joc del CAE. 

 
 
Fer una cerveseta i una partida: això són les Nits de Joc del CAE, una trobada setmanal de caire 
informal, oberta a totes aquelles persones interessades en gaudir d’una estona de pràctica o 
d’aprenentatge de jocs de taula. La finalitat és la de promoure el joc com a un element a partir del qual 
es puguin estructurar activitats d'oci per a joves i adults. 
 
Des de l’any 2003, el Club del Joc del CAE organitza i dinamitza aquestes sessions a partir d’una oferta 
molt variada de tot tipus de jocs: de cartes, abstractes, d'habilitat, d'estratègia, etc. Aquelles persones 
que ja coneixen els jocs hi poden jugar lliurement i si algú no en coneix o en vol aprendre algun de 
concret, els membres del Club del Joc li ensenyen. 
  
Les sessions es fan tots els dijous del curs escolar al Cafèè del Taller, de 2/4 de 10 del vespre fins la 
mitjanit, i la participació és totalment gratuïta sense haver de fer cap tipus d'inscripció prèvia. 
 
En tots aquests anys les nits de joc han anat canviant d'ubicació: La Taverna dels Predicadors, el bar-
restaurant Els Carlins, el cafè-teatre La Peixera i, actualment, al Cafè del Taller (c/ Sobrerroca, 14, de 
Manresa). 
 
Aquest any serà la 14a temporada i vindrà marcada per un fet força destacat: la celebració de la 500a 
Nit de Joc. Serà el dijous, 2 de març i des del Club del Joc ja s’està treballant per organitzar una sessió 
molt especial, carregada de sorpreses. 
 
Altres activitats rellevants que hi haurà al llarg del curs dins de la programació de les Nits de joc són: 
una nit amb jocs d’apostes i de taverna, que es farà el dia 6 d’octubre en el marc de la Fira 
Mediterrània; un torneig del joc The Island –el 10 de novembre-; el 9è Torneig de Carcassonne de la 
Llum –el 16 de febrer de 2017- i el 6è Torneig de Catan. Dia Internacional del Joc –els dies 18 i 25 de 
maig de 2017-. 
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Si voleu ampliar aquesta informació us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
 
Nasi Muncunill 
El CAE 
Plaça del Milcentenari, s/n - 08240 Manresa 
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 


