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Nota de premsa 

El Casino aplega més de 1800 persones en la 9ª edició del Tast 
de Jocs del CAE 

 
 

Més de 1800 persones han passat pel Centre Cultural del Casino a jugar aquest cap de setmana. 
El joc ha estat el protagonista durant 15 hores.  
 
 
 
El passat cap de setmana, 30 i 31 de març, el Centre 
Cultural del Casino, ha acollit la 9ª edició del Tast de 
jocs del CAE. Una edició rècord que ha superat els 
visitants de les passades edicions i  que ha arribat a 
1800 persones. Durant alguns moments del cap de 
setmana es feia difícil trobar una taula per poder-hi 
jugar. 
 
Amb més de 500 jocs per escollir, tothom qui volia 
podia agafar un joc i jugar-hi en les taules que hi 
havia. Per fer-ho fàcil, voluntaris i membres del Club 
del Joc del CAE, feien tasques d’orientació i 
ensenyaven a jugar als participants. 
 
A més de la macroludoteca, hi trobàvem diversos espais complementaris. Com a novetat, hi trobàvem un 
espai de construcció, amb diversos jocs per construir i un espai Kapla, que permetia a petits i grans deixar 
anar la seva imaginació i construir edificis, ponts, torres, etc. Aquest espai ha tingut molt bona acollida 
entre els participants. 
 
Altres espais que hi trobàvem eren jocs de destresa, 
amb una carpa ubicada a l’exterior del Casino, al 
Passeig Pere III, Pitch Car, una versió moderna de les 
curses de xapes ambientada en una cursa de cotxes, 
jocs sobredimensionats, on hi trobàvem jocs com el 
Marrakech o el Jumpy Jack en format gran. 
 
En el marc del Tast de Jocs s’hi van programar dues 
activitats puntuals, un taller de Magic, un joc de 
cartes col·leccionables dissenyat per Richard Garfield 
i comercialitzat des del 1993. Aquest taller comptava 
amb la col·laboració del 2 de Piques i de Ragnarok 
Games. La segona activitat era un Torneig de Carcassone per a nois i noies de 8 a 14 anys i comptava amb la 
col·laboració de de Devir.  
 
A més, des del Museu Comarcal de Manresa, hi van col·laborar exposant un taulell del joc de la baboia o 
virolla, un joc d'atzar consistent en un tauler dividit de forma radial en diverses seccions o caselles 
numerades aleatòriament. 
 
En aquesta edició hi han participat en total una quarantena de voluntaris entre els membres del Club del 
Joc del CAE i de l’Institut Guillem Catà. 
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El Tast de Jocs ja havia arrancat durant la setmana, ja 
que des del CAE s’ha volgut aprofitar el festival de jocs 
per fer formacions  a persones i col·lectius que utilitzen 
el joc en les seves intervencions. Hi van participar un 
centenar de persones, entre metres, animador/es 
juvenils, monitors/es de lleure i alumnes de cicles 
formatius d’Animació Sociocultural i Turística, 
d’Educació Infantil i Integració Social de l’Institut 
Guillem Catà de Manresa i d’Educació Infantil de la 
UManresa.  
 
El Tast de Jocs és una activitat organitzada pel CAE 
amb la col·laboració del Casino de Manresa, l’institut 

Guillem Catà i compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa i la Direcció General de Joventut. 
 
 
 
 
 
Si voleu ampliar aquesta informació us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres. 
Nasi Muncunill 
El CAE.  
Tel. 93 872 57 89 
nasi@cae.cat 
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