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Nota de premsa

El Club del Joc del CAE proposa unes partides d’homes llop a
la fresca
Per segon any consecutiu el Club del Joc organitza una nit de jocs de la fresca, dedicada
exclusivament al joc del homes llop. Es farà aquest dijous, 5 de juliol, a la Plaça Europa, en
el marc de la programació d’estiu ManresaJove.
Acabada la 15a temporada de les Nits de Jocs al Cafè del Taller, el Club del Joc del CAE encara
planteja una darrera nit de jocs abans de marxa de vacances, que es farà aquest dijous, 5 de juliol, a
2/4 de 10 del vespre. Aquesta vegada, però, tindrà un format força especial.
D'entrada només es jugarà als Homes Llop, a partir de diferents versions d'aquest joc. I a més a més
es farà a la fresca. Inicialment s’havia previst fer-la a la Plaça de l'Ajuntament, però la coincidència
amb els actes de la Universitat Catalana d’Estiu ha obligat a traslladar-la a la Plaça Europa.
Els homes llop és un joc de cartes on es combina l’astúcia i els enganys. Els jugadors tenen assignat
un rol en secret: vilatans o homes llop. Al llarg del joc s’alternen nits i dies. A cada nit els homes llop
eliminen un vilatà i durant el dia els vilatans intenten descobrir i fer fora un dels homes llop del
poble.
L’activitat és gratuïta i no requereix cap inscripció prèvia. La nit de jocs a la fresca. Homes llop forma
part de la programació d'estiu ManresaJove que impulsa la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de
Manresa amb la participació de diferents entitats de la ciutat. Entre aquestes entitats hi ha el Club
del Joc, el CAE i el Casal de Joves La Kampana que hi aporten un bon nombre d'activitats..
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