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Nota de premsa 
 

 
La 14a Setmana de Jocs al Carrer del CAE, suma persones i partides 
 

Del 5 al 9 de setembre els jocs tornaran a ocupar carrers i places del Nucli Antic de Manresa. La Setmana de 
Jocs al Carrer que organitza el CAE aquest any comptarà amb un nou espai i noves activitats i 
col·laboracions amb l’objectiu de seguir sumant jugadors. 
 

 
Aquest any es podrà descansar després de la Festa Major de Manresa, ja que fins el dia 5 de setembre els jocs no 
passaran a ocupar carrers i places del nucli antic de Manresa. La 14a edició de la Setmana de Jocs al Carrer que 
organitza el CAE se celebrarà del 5 al 9 de setembre, deixant una setmana entre el final de la Festa Major i l'inici del 
festival de jocs. 
 
 
La Setmana de Jocs al Carrer també canvia d’estructura respecte de les darreres edicions i enlloc de començar amb 
una tarda inaugural a una única plaça, aquest any engegarà amb 6 places de joc simultànies -que estaran en 
funcionament del 5 al 8 de setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda- i amb les Nits de Joc a la Plaça Major -els 
mateixos dies, de les 10 fins 2/4 d’1 de la nit-. La setmana finalitzarà el 9 de setembre amb una activitat de cloenda a 
la plaça de Sant Domènec amb l’objectiu de sumar el màxim de partides possibles amb els jocs de tota la vida: parxís, 
oca, escacs... 
 
Altres novetats a destacar són la incorporació de la nova plaça situada entre el carrer de la Mel i el carrer Urgell –que 
acollirà els jocs tradicionals, una exposició de jocs i una presentació de vivències de joc amb la col·laboració de la 
Federació d’Associacions de Veïns de Manresa i l’ampliació de l’estructura organitzativa de la Setmana de Jocs amb 
noves persones, col·lectius i entitats. 
 
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 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 4500 persones varen participar en aquesta activitat. La programació 
completa es pot trobar al web del CAE www.cae.cat. També es previst que aquest any se’n pugui fer un seguiment 
més detallat a Twitter -al compte @caemanresa i amb l’etiqueta #jocsalcarrer-, Facebook -facebook.com/caemanresa- 
i a Instagram –caemanresa-. 
 
 
La Setmana de Jocs al Carrer està organitzada pel CAE i té el suport econòmic de l’Ajuntament de Manresa i la 
Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies. Compta amb la col·laboració d’Abacus, l’Associació Campi qui Jugui, ButtonMaker, el Casal de Joves 
La Kampana, Cims Barcelona, Conservatori Municipal de Música, Devir, Dominique Dumeste (Ludambule), la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa, FotoArt Manresa, la Fundació Ampans, la Fundació La Xarranca, IES Guillem Catà 
i Mateu Comellas. 
 
 

  

http://www.cae.cat/
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Sis places de jocs especialitzades 

 
L’activitat central de la setmana de jocs al carrer són les places de joc. Aquestes activitats es duran a terme del 5 al 8 
de setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda. En aquesta edició hi haurà 6 places, cadascuna d’elles especialitzada 
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 cinquè any consecutiu 
els jocs per als més menuts –fins a 4 anys-, amb la intenció 
que aquests puguin disposar d’un espai més ampli atès 
l’èxit de participació d’aquest públic en edicions anteriors. 
A la plaça s’hi podran trobar jocs de construcció, joc 
simbòlic, jocs de tauler específics per a aquestes edats, 
etc. Enguany també s’intentarà oferir un espai específic 
per a nens i nenes d’1 a 2 anys. 
 
Plana de l’Om. Plaça que acollirà tres jocs de construcció: el Kapla -petits llistons de fusta que permeten deixar anar la 
imaginació, tant d’infants com d’adults, per assolir petites o grans construccions-; el Tomtect –uns llistons de fusta 
semblants als del Kapla però que a més a més incorporen peces d’unió i articulació- i Cims Barcelona, un joc de 
construcció amb unes figures humanes inspirades en els castellers. 
 
Plaça de la Música. Plaça incorporada a l’edició del 2014. S’hi podran trobar i practicar tot un seguit de jocs d’habilitat 
i destresa –maxi-frizer, hoquei de taula, sjoelback...- una tipologia de jocs que generalment triomfen entre el públic 
adolescent.  
 
Casal de Joves La Kampana – Plaça Icària. Una plaça dedicada al tennis taula, amb una oferta de taules de joc, algunes 
de clàssiques i d’altres amb variants ben divertides. 
 
Plaça c/Urgell/Mel. Novetat 2016. Una plaça dedicada als jocs tradicionals de llançament. En aquesta plaça es podrà 
entrenar el llançament d’espardenya fins el dia del torneig.  
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La sisena plaça amb jocs tradicionals de llançament 

 
Una novetat important d’aquesta 14a edició és el canvi 
d’ubicació de la plaça Montserrat a una nova plaça de la 
ciutat. La cantonada entre el carrer de la Mel i el carrer 
Urgell es convertirà en una plaça on es podran jugar a 
diferents jocs populars i tradicionals de Catalunya com 
ara el llançament d’espardenya, els patacons, les 
ferradures, les bitlles catalanes... 
  
Els jocs tradicionals es van reincorporar a la Setmana de 
Jocs al carrer en l’edició del 2015, en el marc del projecte 
Fem Tec Europa, i varen estar ubicats a la plaça 
Montserrat. Amb el canvi d’ubicació es vol potenciar 
aquest tipus de jocs. La nova plaça estarà dinamitzada 
per alguns dels joves que l’any passat van participar en el 
projecte Fem Tec Europa, i que s’han convertit en experts del joc tradicional.  
 

 
 

I una plaça nocturna amb 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 pot 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 jocs de tauler, jocs de cartes, jocs d’habilitat i destresa, etc. Alguns dels jocs que s’hi podran 
trobar -com ara el Carcassonne, Blokus, Genial, Can’t Stop, Jungle Speed, Colons de Catan, Ubongo, etc- ja comencen 
a ser força coneguts a casa nostra degut a la possibilitat de trobar-los en establiments especialitzats. Malgrat això, des 
del CAE es treballa de valent per poder ampliar aquesta oferta amb altres jocs que no han estat editats a l’estat o que 
ho han estat darrerament i que, per tant, encara són força desconeguts. 
 
En aquest mateix espai s’organitzarà una activitat extraordinària, una partida multitudinària del joc Una Nit. L’home 
Llop, una variant del popular joc dels Homes Llop en que tota l’acció passa en una única nit.  
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El setè campionat de Manresa de Llançament d’Espardenya 

 
Va començar com una activitat puntual, però amb els anys 
s’ha anat consolidant dins la programació de la setmana 
de jocs al carrer: és el campionat de llançament 
d’espardenya, que aquest any arriba a la setena edició. 
 
El campionat es farà el dijous, 8 de setembre, a partir de 
2/4 de 6 de la tarda a la plana de l’Om. Hi haurà dues 
categories: menors i majors de 12 anys. Les inscripcions es 
podran fer el mateix dia, entre les 2/4 de 6 i les 6 de tarda, 
a la Plana de l’Om. 
 
El llançament d’espardenya és un joc tradicional que varia 
força d'un lloc a un altre. L'objectiu és sempre llançar una 
espardenya el més lluny possible. No podem determinar el 
seu lloc d’origen, però generalment se sol trobar en 
ambients rurals i de muntanya –en aquest cas com a joc de 
pastors-. Hi ha diferents maneres de fer el llançament: com qui llença una fletxa, amb el peu, o per entremig de les 
cames i per sobre del cul, l’esquena i el cap. Aquesta darrera modalitat és la que sol ser més habitual i la que s’utilitza 
a Manresa. A més a més és la que comporta més dificultat i, també, més rialles. 
 
 

Gimcana de reptes 

 
Seguint en la línia de la tretzena edició, la Setmana de Jocs al carrer 2016 proposa una gimcana consistent en superar 
els diferents reptes proposats a les sis places de joc.  
 
A cadascuna de les places de joc hi hauran fulletons informatius amb les 9 xifres d’un número de telèfon degudament 
encriptades. Superant proves relacionats amb els jocs de cada plaça, es podran determinar quines són les 9 xifres. Un 
cop descobert el número de telèfon, caldrà trucar-hi i deixar un missatge. Entre els grups o les persones que deixin el 
missatge es farà un sorteig de diferents jocs de taula. 
 
La gimcana es podrà iniciar el mateix dia 5 i hi haurà de termini fins el dia 8 a la tarda.  
 

 
Suma Partides 

 
Com a novetat d’aquesta catorzena edició, la Setmana de 
Jocs al carrer finalitzarà amb una activitat de cloenda a la 
Plaça Sant Domènec el divendres 9 de setembre de 2/4 de 
6 a 2/4 de 9 de la tarda.  
 
Aquesta activitat s’ha anomenat “Suma Partides” i 
consisteix en assolir un rècord col·lectiu jugant el màxim 
nombre de partides amb els jocs de taula clàssics: l’oca, el 
parxís, els escacs, les dames, el domino, les cartes...  
 
Al llarg de tota la tarda un comptador molt especial anirà 
sumant totes les partides fetes, amb l’objectiu de poder 
establir una xifra que en edicions posteriors pugui servir de referència i pugui ser superada. 
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Dues activitats per recordar com es jugava fa uns anys 

 
Com a novetat d’aquesta 14a Setmana de Jocs al Carrer, 
el CAE en col·laboració a la Federació d’Associacions de 
Veïns de Manresa proposen dues activitats per recordar 
les experiències de joc i els jocs a que es jugaven fa una 
cinquantena d’anys.   
 
La primera és una presentació de vivències de joc de 
persones grans de diferents barris de Manresa. Aquesta 
taula estarà moderada per l’historiador Francesc Comas o  
tindrà lloc el dimarts 6 de setembre a les 7 de la tarda al 
nou espai d’Òmnium Cultural, al carrer Sobrerroca, 38 de 
Manresa.  
  
Es tracta d’una activitat pilot que té com a finalitat donar 
a conèixer i compartir experiències de joc dels veïns i 

veïnes de la ciutat, així com arribar a un nou públic més adult.  
 
La segona activitat és una exposició anomenada “ Jocs d’abans” que estarà ubicada al vestíbul del conservatori 
municipal de Música (Plaça Montserrat) i que es podrà visitar al llarg de la Setmana de Jocs. 
 
 

Persones de la Setmana de Jocs fent xarxa. L’avi Mateu forma els dinamitzadors de la Fundació 
Ampans. 

 
Per sisena vegada consecutiva, persones de la Fundació 
Ampans s’incorporen en els equips dinamitzadors de les 
diferents places de la Setmana de Jocs al Carrer.  
 
Per dotar d’un major grau de qualitat a aquesta 
participació, durant el mes de juliol passat ja es va dur a 
terme un treball formatiu consistent en ensenyar a 
aquestes persones els diferents jocs que s’utilitzaran 
durant la Setmana.  
 
Aquest any, seguim fent xarxa entre les persones de la 
Setmana de Jocs al Carrer i, a banda de la sessió formativa 
del CAE, l’avi Mateu va realitzar un taller formatiu sobre 
baldufes als dinamitzadors de la Fundació d’Ampans. 
 

 
Estudiants de l’IES Guillem Catà dinamitzaran la plaça Major 

 
Per segon any consecutiu s’incorporen alumnes del Cicle 
Formatiu de Tècnic d’Educació Infantil i del Cicle Formatiu 
d’Animació Sociocultural d’Animació de l’Institut Guillem 
Catà en el disseny i posterior dinamització de la Plaça 
Major. Al llarg del curs escolar, el CAE i els alumnes 
d’aquests estudis han estat treballant conjuntament per 
definir quines han de ser les activitats i els espais més 
adequats per als nens i nenes d’entre 1 i 4 anys.  
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Una exposició reviurà les imatges de la Setmana de Jocs  

 
 
Una altra de les entitats amb qui s’ha volgut comptar en aquesta edició de la Setmana de Jocs ha estat Foto Art 
Manresa. Al llarg de tota la setmana, membres d’aquesta entitat amb les seves càmeres fotogràfiques voltaran per les 
diferents places de joc, immortalitzant en fotografies emocions, situacions de joc, etc.  
 
Amb aquestes imatges es farà una exposició de fotografies que es podrà veure durant el Tast de Jocs 2017.  
 
 

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 de primers d’any l’equip coordinador, conjuntament 
amb els membres del Club del Joc del CAE han estat 
treballant en l’organització de l’activitat, amb 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. 
 
La Setmana de jocs al carrer compta amb 15 monitors/es i 
6 caps de plaça que dinamitzen les diferents activitats de 
jocs que es fan a cada plaça.  
 
L’equip humà de la setmana de jocs es completa amb els 
membres del Club del Joc del CAE que, d’una manera 
voluntària, s’encarreguen del funcionament i la dinamització de l’activitat nocturna, a més a més d’haver participat en 
el disseny i la preparació general de l’activitat. 
 
També cal afegir-hi la quinzena de persones procedents de la Fundació Ampans que s’incorporen en els diferents 
equips de dinamització de les places de joc; els joves del Casal de Joves la Kampana que participen en un programa 
d’adquisició de competències a partir d’activitats associatives i que dinamitzaran les activitats de tennis taula de la 
Plaça Icària; una desena d’estudiants d’educació infantil i animació sociocultural de l’IES Guillem de Manresa que 
dinamitzaran les activitats infantils de la Plaça Major, entre 5 i 10 persones voluntàries -entre els que cal destacar la 
Dominique Dumeste i en Mateu Comellas- i 2 persones que assumeixen la coordinació general de l’activitat. De 
manera excepcional, aquest any cal sumar-hi les persones de Cims Barcelona que estaran a la Plana de l’Om 
dinamitzant un joc de construcció i els ponents de la presentació de vivències promogut per la Federació 
d’Associacions de Veïns de Manresa.  
 
En total, gairebé una vuitantena de persones fan possible la realització d’aquesta activitat. Aquest equip dinamitzador 
haurà rebut, previ a l’inici de l’activitat, una formació sobre organització i dinamització de jocs. 
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Programa 
 
14a setmana de jocs al carrer 
Del 5 al 9 de setembre de 2016 
Manresa 
 
www.cae.cat 
#jocsalcarrer 
 
  
Places de joc. Del 5 al 8 de setembre. De 17.30 a 20.30h 
 

 Plaça Sant Domènec. Jocs de Taula 

 Plana Major. Jocs infantils 1-4 anys 

 Plaça de la Música. Jocs de destresa i habilitat 

 Plaça Icària-Casal de Joves La Kampana. Tennis Taula. 

  Plana de l'Om. Esplai Kapla i TomTect (del 5 al 7) 

 c/Urgell/Mel. Jocs tradicionals.  
 

  
Nits de Joc. Del 5 al 8 de setembre. De 22 a 0.30h. Plaça Major. Jocs de taula per a joves i adults (+ 14 anys) 
 

 8 de setembre. 22.30. Una nit. L’Home Llop. 
 
  
Gimcana de reptes. Del 5 al 8 de setembre 
 

Descobreix les nous xifres d’un número de telèfon i fes arribar el teu missatge de suport al rei o el teu 
candidat a substituir-lo. 
Punts d’informació i d’inici: Plaça Sant Domènec, Plaça Major, Plana de l’Om, Plaça Icària-Casal de Joves La 
Kampana i Plaça de la Música i c/Urgell/Mel 

 
Exposició “Jocs d’abans”. Del 5 al 9 de setembre. Conservatori de Música. 
 
 
Vivències de jocs d’abans. Dimarts 6 de setembre. A les 19h. Òmnium Cultural 
 
 

7è Campionat de llançament d’espardenya. 8 de setembre. De 17.30 a 20.30h. Plana de l’Om 
 
 
Suma Partides. Divendres 9 de setembre. De 17.30 a 20.30h Plaça Sant Domènec. 
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 Organització i Col·laboracions 
 
 

Organitza: El CAE 
 
 

Col·labora: 
 

 Abacus 

 Associació Campi qui Jugui 

 Button Maker 

 Casal de Joves La Kampana 

 Cims. Fet a Barcelona 

 Devir 

 Federació Associacions Veïns Manresa 

 Foto Art Manresa 

 Fundació Ampans 

 Fundació La Xarranca 

 IES Guillem Catà 

 Ludambule (Dominique Dumeste) 

 Mateu Comellas 

 Òmnium Manresa 
 

 
Amb el suport de:  

 

 Ajuntament de Manresa 

 Generalitat de Catalunya / Departament de Treball, Afers Socials i Família 
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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, de la gestió de serveis i del treball conjunt i de suport per i amb 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 -Berguedà, Solsonès, Osona, Vallès Occidental, Baix 
Llobregat i Anoia-  
 
Les línies de treball de l'entitat s'estructuren en quatre 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 

 Cursos i monogràfics sobre animació, tècniques i recursos 

 Cursos i Monogràfics sobre el joc i diferents tipologies de jocs 

 Gestió associativa 

 Animació de la 3a edat 
 

 Programes i activitats educatives i socioculturals 

 Activitats amb els centres d’esplai: Moguda a l’Agulla, Matinal de vòlei, Tarda de tamborí, etc. 

 Activitats de dinamització ciutadana: Happy Hippy, Gimcana Nocturna de Festa Major, etc. 

 Activitats de jocs: Setmana de Jocs al carrer, Nits de Jocs, Tast de Jocs, etc. 
 

 Serveis educatius i socioculturals 

 Monitoratge de serveis escolars: monitors de menjador, extraescolars, etc. 

 Organització d’activitats de vacances: casals d’estiu, parcs de Nadal, etc. 
 

 Banc de Recursos, Materials pedagògics i Publicacions 

 Banc de Recursos: préstec de recursos didàctics, jocs gegants, tallers, etc. 

 Publicacions 

 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 
Fax. 92 876 83 78 
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 
 
Informació i seguiment de la setmana de jocs a: 
 

 www.cae.cat 

 Twitter: @caemanresa / #jocsalcarrer 

 Facebook: caemanresa 

 Instagram: caemanresa 
 

 


