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Nota de premsa 
 

 

La Setmana de Jocs al Carrer del CAE arriba a la 15a edició  
 

Del 4 al 8 de setembre la Setmana de Jocs al Carrer tornarà a ocupar el centre històric de Manresa amb 
jocs. I ho farà per 15a vegada ja que enguany s’ha arribat a la 15a edició d’una activitat que ja té un lloc fix 
en la programació cultural i lúdica de la ciutat. 
 
 
Enguany la Setmana de Jocs al Carrer arriba a la 15a edició. La primera es va fer l'any 2003 i d’entrada es va plantejar 
com la continuïtat de l’activitat Milcentenari Park –una activitat del CAE que es venia fent des de l’any 1996- amb tres 
canvis molt importants: focalitzant-la en el joc, obrint-la a la població en general i no solament en el públic infantil i 
traslladant-la de la plaça del Milcentenari al centre de la ciutat. 
 

Amb el pas dels anys s’ha pogut constatar l’encert d’aquella decisió, i com la Setmana de Jocs ha esdevingut una 
activitat de referència en el calendari festiu i lúdic de la ciutat. En tots aquests anys, la Setmana de Jocs al Carrer ha 
crescut i ha anat incorporant diferents elements que l’han transformat en una activitat transversal, educadora i 
d’inclusió i cohesió social. 
 
La Setmana de Jocs al Carrer engegarà amb 7 places de joc simultànies que estaran en funcionament del 4 al 7 de 
setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda. A la Plaça Major hi haurà jocs per a infants d’1 a 5 anys; a la plaça Sant 
Domènec, jocs de taula; jocs de construcció a la Plana de l’Om; jocs cooperatius i d’habilitat a la Plaça de la Música; 
ping-pong a la Plaça Icària-Casal de Joves La Kampana; jocs per aire a la Plaça Europa i una ludoteca a l’aire lliure a la 
plaça que hi ha entre els carrers Urgell i de la Mel. Aquestes dues darreres places són novetat respecte de les edicions 
anteriors. En el cas de la plaça Europa s’amplia l’oferta de jocs amb una nova plaça i en el segon cas, la dinamització de 
la plaça s’assumeix des de la Ludoteca Ludugurus. 
 
Del 4 al 7, les activitats lúdiques tindran continuïtat amb les Nits de Joc a la Plaça Major, de les 10 fins 2/4 d’1 de la nit. 
La setmana finalitzarà el 8 de setembre amb una activitat de cloenda a la plaça de Sant Domènec amb una gran 
escampada de jocs i l’animació de Pep Callau.  
 
Paral·lelament als jocs, del 4 al 7 tothom qui vulgui podrà participar en una gimcana de reptes. Cada plaça plantejarà 
un repte associat a un joc. Resoldre’ls anirà donant informació per descobrir una adreça electrònica on es podrà 
enviar un missatge. Entre tots els missatges rebuts es farà un sorteig de jocs. 
 
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 5000 persones varen participar en aquesta activitat. La programació 

completa es pot trobar al web del CAE (www.cae.cat). També se’n podrà 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, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Compta amb la col·laboració d’Abacus, l’Associació Campi qui 
Jugui, el Casal de Joves La Kampana, Cims Barcelona, Dominique Dumeste (Ludambule), Fundació Ampans, la Fundació 
La Xarranca, IES Guillem Catà, Ludoteca Ludugurus, Creu Roja Manresa i Mateu Comellas. 
 
 

  

http://www.cae.cat/
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ManresaJuga: una oportunitat per jugar durant tot el Setembre 

  
Coincidint amb la 15a edició de la Setmana de Jocs al Carrer, des del CAE s’ha impulsat la creació de ManresaJuga, una 
programació d’activitats lúdiques i de joc, organitzades per diverses entitats de la ciutat, que es durà a terme al llarg 
del mes de setembre. D'aquesta manera es pot complementar la Setmana de Jocs al Carrer amb altres activitats 
lúdiques i de joc que difícilment es poden adequar-se a les dates, horaris i tipologia de joc de la Setmana de Jocs. 
  
 
ManresaJuga incorpora un seguit d’activitats de joc amb enfocaments ben diversos: jocs en equipaments públics o en 
locals d’entitats, espais específics de joc, descobertes de joc, jocs per a la gent gran, etc. L'objectiu és visualitzar, en 
una única programació, activitats lúdiques que ja existeixen o que es venen fent habitualment a la ciutat i altres 
activitats que s’han organitzat de nou amb motiu del ManresaJuga. 
  
 
Aquesta primera edició té un marcat caràcter experimental. Tot i així, s’han aconseguit reunir una programació de 13 
activitats, organitzades per 12 entitats i col·lectius diferents. Tota la programació de ManresaJuga es pot consultar a 
través del web www.ManresaJuga.cat i se’n podrà fer un seguiment a través dels webs o perfils a les xarxes socials de 
les entitats implicades. 

 
 

Programa 
 
15a setmana de jocs al carrer 
Del 4 al 8 de setembre de 2017 
Manresa 
 
www.cae.cat 
#jocsalcarrer 
 
  
Places de joc. Del 4 al 7 de setembre. De 17.30 a 20.30h 
 

 Plaça Sant Domènec. Jocs de Taula 

 Plaça Major. Jocs infantils 1-4 anys 

 Plaça de la Música. Jocs de d’habilitat i cooperatius 

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

  Plana de l'Om. Espai de construcció 

 C/Urgell - Mel. Juguem al carrer 

 Plaça Europa. Jocs per aire  
 

  
Nits de Joc. Del 4 al 7 de setembre. De 22 a 0.30h. Plaça Major. Jocs de taula per a joves i adults (+ 14 anys) 
 
 Cloenda. 8 de setembre. De 17.30 a 20.30. Plaça Sant Domènec. 
 
Gimcana de reptes. Del  4 al 7 de setembre 
 

Cada plaça proposa un repte. Resolent-los s’obté una lletra o un número d’un correu electrònic. Enviant un 
missatge amb les dades de contacte (nom i telèfon) s’entrarà automàticament en un sorteig de jocs. 
 
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. 

 
  

https://projectesjuvenilsc.wixsite.com/manresajuga
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 Organització i Col·laboracions 
 
 

Organitza: El CAE 
 
 

Col·labora: 
 

 Abacus 

 Associació “Campi qui Jugui” 

 Casal de Joves La Kampana 

 Cims. Fet a Barcelona 

 Dominique Dumestre (Ludambule) 

 Fundació Ampans 

 Fundació La Xarranca 

 IES Guillem Catà 

 Ludoteca Ludugurus 

 Creu Roja Manresa 

 Mateu Comellas 
 

 
Amb el suport de:  

 

 Ajuntament de Manresa 

 Generalitat de Catalunya: Departament de Treball, Afers Socials i Família 

 Diputació de Barcelona 
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Unes pinzellades de la Setmana de Jocs 2017 
 
 
Set 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 4 al 7 de setembre, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 
de la tarda. En aquesta edició hi haurà 7 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 seté any 
consecutiu els jocs per als més menuts –de 1 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 tress 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 Tomtec –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 a partir de figures humanes-. 
 
Plaça de la Música. Plaça incorporada a l’edició del 2014. S’hi podran trobar i practicar tot un seguit de jocs 
d’habilitat–maxi-frizer, hoquei de taula, sjoelback...- i de cooperació. 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. Activitat aportada des de l’equip tècnic i de dinamització del Casal 
de Joves La Kampana.  
 
Plaça carrers Urgell i Mel. Enguany s’ha reenfocat aquesta plaça que passarà a acollir una ludoteca a l’aire lliure. 
L’organització i dinamització de la plaça l’assumeix l’equip de la Ludoteca Ludugurus. 
 
Plaça Europa. Una plaça que retorna a la Setmana de Jocs al Carrer després de força anys. Acollirà jocs per aire, com  
ara el fling-it o el disc volador i un taller de construcció d’estels que farà en Mateu Comellas. 
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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 podrà 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 una selecció d’un centenar de jocs de tauler i jocs de cartes. Els membres del Club del Joc del 
CAE dinamitzaran la plaça i aconsellaran als participants a l’hora de fer la tria de jocs. En cas que el joc escollit no es 
conegui, s’encarregaran d’ensenyar-lo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gimcana de reptes 

 
Seguint en la línia de la tretzena edició, la Setmana de Jocs al carrer 2017 proposa una gimcana consistent en resoldre 
un repte a cadascuna de les set places de joc. La gimcana es podrà iniciar el mateix dia 4 i hi haurà de termini fins el 
dia 7 a la tarda. 
 
A cada plaça de joc hi haurà fulletons informatius amb xifres d’un correu electrònic degudament encriptades. Resolent 
els reptes, relacionats amb els jocs de cada plaça, es podran determinar quines són aquestes xifres. Un cop descobert 
el correu electrònic, caldrà enviar un missatge amb les dades de contacte (nom i telèfon). Entre els grups o les 
persones que enviïn el missatge es farà un sorteig de diferents jocs de taula. 
 
 

Usuaris de la La Fundació Ampans s’incorporen a l’equip dinamitzador 

 
Per setena vegada consecutiva, persones de la 
Fundació Ampans s’incorporen a la Setmana de Jocs 
al Carrer en els equips dinamitzadors de les 
diferents places.  
 
Per dotar d’un major grau de qualitat aquesta 
participació, des del mes d’abril, el membres del 
Club del Joc del CAE han dut a terme un treball 
formatiu consistent en ensenyar a aquestes 
persones diferents tipus de jocs i tècniques de 
dinamització. 
 
A més a més d’aquesta formació també cal remarcar 
que en Mateu Comellas –un expert del joc de 
baldufes i col·laborador habitual de la Setmana de 
Jocs al Carrer- va fer un taller per ensenyar el joc, les tècniques i les possibilitat de dinamitzar jocs amb baldufes al 
grup de dinamitzadors de la Fundació d’Ampans. 
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L’alumnat de fusteria, animació i educació infantil de l’Ies Guillem Catà participa a la Setmana de 
Jocs al Carrer 

 
 
Des de fa anys l'IES Guillem Catà i l'entitat el CAE, 
mantenen una estreta col·laboració amb activitats i 
projectes relacionats amb el lleure. En el cas de la 
Setmana de Jocs al Carrer, aquest és el tercer any 
que alumnat de l'institut hi participa fent 
pràctiques. 
  
Concretament, en aquesta quinzena edició de la 
setmana de jocs al carrer, 9 alumnes d'educació 
infantil i animació sociocultural i turisme 
s'incorporaran als equips de monitors per 
dinamitzar les places de joc. Les seves funcions 
seran convidar a jugar, explicar les normes dels jocs 
i compartir estones de joc amb tots els i les 
usuàries de la setmana. 
  
D'altra banda, l'alumnat de fusteria també aporta el seu granet de sorra a aquesta setmana de jocs 2017. Com a 
novetat d'aquest any, s'incorporaran jocs de fusta a la plaça de la música, on tenen cabuda els jocs d'habilitat, que van 
ser dissenyats i creats per l'alumnat de fusteria de fa dos cursos i finalitzats per l'alumnat de fusteria del curs anterior. 
  

 
Plaça Europa, un nou espai de joc a la Setmana de Jocs al Carrer 

 

Aquest any, per la quinzena edició de la Setmana de Jocs al Carrer, sumem espais de joc gràcies a la col·laboració 
d'entitats i voluntaris que ens fan possible créixer. 
 
Incorporem una nova plaça de joc a les sis que fins ara formaven part de la Setmana. Serà la Plaça Europa i la seva 
temàtica seran els Jocs per Aire. 
 
Coneixeu el Fling It? Es tracta de llançar una o diverses pilotes a l'aire amb l'ajuda d'una xarxa. Aquesta pilota pot ser 
recollida per la mateixa xarxa o per la d'un altre equip. Els llançaments i les recepcions només es poden fer amb les 
xarxes. És un exemple de joc de destresa i punteria que es trobarà en aquesta plaça. 
 
En aquesta mateixa plaça també hi haurà un taller de construcció d’estels que farà en Mateu Comellas. La plaça 
Europa estarà oberta a tots els públics del 4 al 7 de Setembre de 17.30 a 20.30h. 
  
 
  
La Ludoteca Ludugurus dinamitzarà la Plaça Urgell/Mel 
 

 
En l'edició de l'any passat, la Ludoteca Ludugurus va començar a participar a "La Setmana de Jocs al Carrer", cedint el 
seu local com a magatzem on guardar el material de jocs tradicionals que hi havia ubicats a la nova plaça del carrer 
Urgell amb el carrer de la Mel. 
 
Aquest any, fem un pas més en la col·laboració amb Ludoteca Ludugurus, ja que les educadores del servei de Creu 
Roja Manresa, la Sara i la Gisela, s'han ofert a dinamitzar la plaça d'Urgell/Mel oferint-nos els seus millors jocs i 
joguines per fer gaudir els més petits. 
 
Aquesta plaça estarà oberta a tot el públic del 4 al 7 de Setembre de 17.30h a 20.30h. I també s'hi podrà trobar una de 
les proves de la gimcana de reptes de la Setmana de Jocs al Carrer.  
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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 20 monitors/es i 
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; 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 3 persones que assumeixen la coordinació 
general de l’activitat. 
 
En total, gairebé una seixantena 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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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 
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 (lmartincae@gmail.com) 

 Adriana Benitez (abenitezcae@gmail.com) 
 
Informació i seguiment de la setmana de jocs a: 
 

 www.cae.cat 

 Twitter: @caemanresa / #jocsalcarrer 

 Facebook: caemanresa 

 Instagram: caemanresa / #jocsalcarrer 
 

 


