Setmana de Jocs al Carrer 2019
Dossier premsa

Nota de premsa

Els jocs al carrer del CAE donen continuïtat a la Festa Major
Del 3 al 7 de setembre la Setmana de Jocs al Carrer tornarà a omplir el centre històric de
Manresa amb una àmplia oferta de jocs i activitats lúdiques, convidant a manresans i
manresanes a aturar-se i jugar. Enguany la Setmana de Jocs al Carrer se celebrarà
immediatament a la finalització de la Festa Major.
Enguany no hi haurà treva. L’endemà mateix de la finalització de la Festa Major de Manresa es posarà en marxa la 17a
edició de la Setmana de Jocs al Carrer. Del 3 al 7 de setembre, el CAE proposa als manresans i manresanes fer una
aturada per jugar. Amb aquesta intenció s’ha fet un esforç molt important per potenciar la nova imatge gràfica de la
Setmana de Jocs creada l’any passat consistent en un senyal d’STOP.
La Setmana de Jocs al Carrer començarà amb una activitat inicial que es farà el dimarts, 3 de setembre, a la Plaça Sant
Domènec, de 2/4 de 6 a 2/4 de 9 de la tarda. Consistirà en l’escampada de jocs “Gargot picat” a càrrec de la
companyia Guixot de 8. Aquesta activitat té la particularitat que tots els jocs estan fets a partir de material reutilitzat.
El mateix dimarts també s’iniciaran les Nits de Joc, que es faran a la Plaça Major de les 10 fins a 2/4 d’1 de la nit i que
s’allargaran fins al divendres, 6 de setembre. Les persones participants podran triar entre més d’un centenar de jocs
de taula. Els membres del Club del Joc podran orientar en aquesta tria i, si convé, ensenyaran a jugar al joc escollit. Per
participar-hi és imprescindible tenir més de 14 anys. També hi podran participar infants menors, sempre que juguin
amb els seus pares. L’oferta de jocs es complementarà amb la presentació de dos nous jocs de taula amb arrels
manresanes i amb la programació diària d’un joc d’escape o de resolució d’enigmes.
Del dimecres, 4, fins el dissabte, 7 de setembre, hi haurà 7 espais que acolliran jocs en l’horari de 2/4 de 6 a 2/4 de 9
de la tarda. D’aquests, n’hi ha 5 que repeteixen respecte de l’any anterior: la Plaça Major amb jocs infantils; la plaça
Sant Domènec, amb jocs de taula; jocs de construcció a la Plaça de la Mel; la Plana de l’Om que canvia i incorpora jocs
d’habilitat i la plaça del Mercat que acollirà un espai de joc simbòlic centrat en els aliments.
El sisè espai serà l’Anònima acollint l’espai Kapla que fins ara s’ubicava a la Plana de l’Om. La incorporació de
l’Anònima és la gran novetat de l’edició d’aquest any. Més enllà de sumar un espai nou a la Setmana de Jocs al Carrer,
des del CAE s’ha pres aquesta decisió amb la intenció de posar l’accent en que la recuperació d’aquest espai per a la
ciutat també hauria d’estar associada al lleure i al joc. L’altra espai nou d’aquest any serà la Plaça Europa, amb jocs
amb paper. La incorporació d’aquests dos nous espais combinat amb la desaparició de la plaça de la Música i de l’espai
Barreres desplaça cap al nord del Centre Històric la ubicació de la Setmana de Jocs al Carrer.
Tota aquesta programació lúdica es complementarà amb dues activitats paral·leles als jocs. La primera serà una
gimcana d’enigmes. Resolent els enigmes que hi haurà als plafons informatius de cada plaça i espais de joc, s’obtindrà
una adreça electrònica. Les persones que la completin hauran d’enviar-hi un missatge abans d’acabar la Setmana de
Jocs amb les seves dades de contacte i entre tots els missatges rebuts es farà un sorteig de jocs. La segona activitat
serà un concurs fotogràfic. D’entre totes les fotografies penjades a Instagram fins l’11 de setembre amb l’etiqueta
#JocsAlCarrerManresa2019 s’escollirà la més creativa i artística i també obtindrà un premi.
Enguany la Setmana de Jocs al Carrer arriba a la 17a edició i s’ha consolidat com 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 de ciutat, educadora, cívica i d’inclusió i cohesió
social. Tot i així, 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 per a totes les edats i, finalment, reivindicar temps i espais per al joc,
sobretot en els espais públics –carrers i places-.
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Des del CAE es calcula que en les darreres edicions, més de 5.500 persones participen en aquesta activitat. La
programació completa es pot trobar al web del CAE (www.cae.cat) i al nou web www.jocsalcarrermanresa.cat . També
se’n podrà fer un seguiment més detallat a les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram, al compte @caemanresa o
amb l’etiqueta #JocsAlCarrerManresa2019.
La Setmana de Jocs al Carrer està organitzada pel CAE i té el suport de l’Ajuntament de Manresa, la Generalitat de
Catalunya i la Fundació La Xarranca i en la seva execució hi col·laboren el Mercat de Puigmercadal –impulsant l’espai
de joc simbòlic dels aliments-; el LAB 0_6 de la Universitat de Manresa -que amb el seu LAB sobre rodes se sumarà a
les activitats infantils de la Plaça Major-; la botiga Abacus Manresa –amb cessió de materials-; la Fundació Ampans i
l’Institut Guillem Catà –amb la incorporació dels seus usuaris i alumnes en pràctiques, respectivament, en els equips
dinamitzadors-; la Ludoteca Ludugurus –que dinamitza les activitats de la plaça de la Mel- i Dominique Dumeste
(Ludambule) i Mateu Comellas, que un any més seran presents aportant els seus jocs i la seva expertesa lúdica.
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Programa 17a Setmana de Jocs al Carrer de Manresa

Activitat inicial
3 de setembre
Plaça Sant Domènec
De 17.30 a 20.30h
Gargot picat amb la companyia Guixot de 8

Jocs a les places
4, 5, 6 i 7 de setembre
De 17.30 a 20.30h
•
•
•
•
•
•
•

L’Anònima. Espai Kapla
Plaça de la Mel. Jocs de construcció
Plaça del Mercat de Puigmercadal. Joc simbòlic
Plaça Europa. Jocs amb paper
Plaça Major. Jocs infantils (1-4 anys)
Plaça Sant Domènec. Jocs de taula
Plana de l’Om. Jocs d’habilitat i cooperatius

Nits de joc
3, 4, 5 i 6 de setembre. (+14 anys)
Plaça Major
De 22.00 a 0.30h de la nit
Nits d’enigmes, crims i escape (*):
3 de setembre: Q i Sherlock
4 de setembre; Desactiva la Bomba
5 de setembre: Unlock
6 de setembre: Exit The Game
Novetats lúdiques (*):
4 de setembre: Presentació del joc On the Origin of Species
5 de setembre: Presentació del joc Municipa! Atreveix-te a governar una ciutat!
(*) Places limitades amb inscripció prèvia a www.cae.cat i a la mateixa plaça.

Gimcana d'enigmes
4, 5, 6 i 7 de setembre
A les 7 places i espais de la Setmana de Jocs

Setmana de jocs al carrer 2019

Pàgina 4 de 9

Als cartells informatius de cada plaça hi ha una pregunta amb 3 propostes de resposta. Cal seleccionar la resposta
correcta i escriure la lletra associada al lloc que li pertoca per acabar obtenint una adreça electrònica. Entre tots els
missatges rebuts a aquesta adreça fins a la mitjanit del dia 7 de setembre es farà un sorteig de jocs.

Concurs fotografies Instagram
La fotografia més creativa de la SJCM penjada a Instagram abans de l’11 de setembre amb l’etiqueta
#JocsAlCarrerManresa2019 obtindrà un premi.

Organització i Col·laboracions
Organitza: El CAE

Col·labora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abacus
Dominique Dumeste (Ludambule)
FUB – Umanresa
Fundació Ampans
Fundació La Xarranca
IES Guillem Catà
Ludoteca Ludugurus (Creu Roja Manresa)
Mateu Comellas
Mercat de Puigmercadal

Amb el suport de:
•
•

Ajuntament de Manresa
Generalitat de Catalunya: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
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Novetats de la Setmana de Jocs 2019

L’Anònima se suma a la Setmana de Jocs al Carrer
La gran novetat d’aquesta edició és la incorporació de l’Anònima com un dels espais de joc de la Setmana de Jocs al
Carrer. Aquesta incorporació ha obligat a fer un replantejament important de la resta d’espais, desplaçant cap al nord
del Centre Històric la ubicació de la Setmana de Jocs al Carrer.
Això es tradueix en la desaparició dels espais de joc ubicats al Casal de Joves La Kampana, a la Plaça de La Música i al
carrer Barreres i en la recuperació de la Plaça Europa com a espai de joc, fent de pont entre el centre de la ciutat i
l’Anònima. L’Anònima acollirà l’espai Kapla, que durant 6 edicions es venia fent a la Plana de l’Om.
El fet que es tracti d’un espai tancat i cobert ofereix dos avantatges: d’una banda permet conservar les construccions
de Kapla fetes els dies anteriors i, per altra banda, permet disposar d’un espai cobert on poder mantenir les activitats
de joc en cas de pluja.
Més enllà de sumar un espai nou a la Setmana de Jocs al Carrer, des del CAE s’ha apostat per incorporar l’Anònima
posant l’accent en que la recuperació d’aquest espai per a la ciutat també pot anar associada al lleure i al joc.

Un nou web: jocalcarrermanresa.cat
Una altra novetat d’aqust any és la creació del web
www.jocsalcarrermanresa.cat , un web exclussiu de
la Setmana de Jocs que permet donar una
informació molt més detallada de les diferents
activitats i propostes lúdiques de la setmana i que té
major compatibilitat amb els actuals dipositius de
consulta: tauletes, mòbils, etc...
El web detalla la programació completa de la
setmana de jocs, ofereix informacions i notícies,
dona major visibilitat a les entitats col·laboradores i
facilita compartir les informacions a través de les
xarxes socials.
Aquesta nova eina de difusió es complementarà amb les habituals del CAE: el web www.cae.cat i els comptes
@caemanresa o l’etiqueta #JocsAlCarrerManresa2019 de les xarxes socials Twitter, Facebook i Instagram.

Unificació de la imatge gràfica
Al 2018 es va crear una nova imatge gràfica de la Setmana de Jocs al Carrer
inspirada en un senyal de transit d’stop, amb la voluntat de disposar d’un
element gràfic identificatiu permanent i de reforçar l’objectiu de la
Setmana de Jocs de convidar a la gent a atura-se i jugar.
L’any passat aquesta imatge va conviure amb el rei que, jugant a un joc
diferent en cada edició, havia estat l’element identificatiu de la Setmana
de Jocs des dels seus inicis. Enguany, però, s’han renovat tots els elements
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de difusió –cartells, banderoles, pancartes...- i només hi apareixerà el nou senyal.

S’amplien les activitats nocturnes
Del dimarts 3 al divendres 6 de setembre es faran les nits
de joc a la plaça Major. En les darreres edicions aquestes
activitats han aplegat entre 100 i 150 persones cada nit,
majoritàriament públic jove i adult. Durant dues hores i
mitja els participants poden escollir entre prop de 200 jocs
de taula seleccionats pels membres del Club del Joc. Ells
mateixos aconsellen la tria i, si s’escau, ensenyen a jugarhi.
Enguany aquesta activitat es complementa amb dues
noves propostes. D’una banda cada nit es proposarà un joc
de taula tipus escape o de resolució d’enigmes: Q i
Sherlock (3 de setembre); Desactiva la Bomba (4 de
setembre); Unlock (5 de setembre) i Exit The Game (6 de setembre). D’altra banda es presentaran dos nous jocs de
taula amb vincles manresans. El dimecres, 4 de setembre, es presentarà el joc On the Origin of Species, creat per
Ferran Renalias i Gerard Ascensi, inspirat en el viatge d’exploració de Darwin a les illes Galàpagos i que està en fase
d’edició. El dijous, 5 de setembre, serà el torn de Municipa!, un joc de taula impulsat per l’Ajuntament de Manresa i
creat per Nasi Muncunill i Ferran Renalias que posa als jugadors en la pell d’uns regidors que han de governar una
ciutat.
Tant per a les partides d’escape com per a les partides de presentació dels nous jocs de taula, les places són limitades i
es recomana inscriure’s prèviament a la mateixa plaça major.

Concurs de fotografies a Instagram
Tal com es va fer l’any passat, enguany es planteja
una nova edició del concurs fotogràfic de la Setmana
de Jocs a Instagram.
Per participar-hi cal penjar fotografies fetes durant la
setmana de jocs al carrer amb l’etiqueta
#JocsAlCarrerManresa2019, fins el dia 11 de
setembre. La fotografia més creativa i artística
obtindrà un premi consistent en un joc de taula.
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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 i projectes, de la gestió de serveis i del suport a 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 Esplaide 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 –Moianès, Berguedà, Solsonès, Osona, Anoia, Vallès
Occidental i Baix Llobregat.
Les línies de treball de l'entitat s'estructuren en cinc grans 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 i animació, tècniques i recursos
• Cursos i Monogràfics sobre el joc i els jocs
• Gestió associativa i de voluntariat
• Educació per la salut i manipulació d’aliments
• Formació personal

•

Activitats comunitàries i socioculturals
• Activitats de dinamització ciutadana: Moguda a l’Agulla, Joc de ciutat de la Llum, etc.
• Activitats de jocs: Setmana de Jocs al carrer, Nits de Jocs, Tast de Jocs, etc.

•

Programes i serveis juvenils
• Programes i projectes de dinamització juvenil i d’intervenció socioeducativa amb joves
• Gestió d’equipaments i serveis juvenils

•

Serveis educatius i socioculturals (Fundació La Xarranca)
• Monitoratge de serveis escolars: monitors de menjador, extraescolars, acollida, etc.
• Organització d’activitats de vacances: casals d’estiu, parcs de Nadal, etc.

•

Banc de Recursos i materials pedagògics
• Banc de Recursos: préstec de recursos didàctics, jocs gegants, tallers, etc.
• Publicacions i 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:
•
•

680 81 37 60

Nasi Muncunill (nasi@cae.cat)
Laura Martin (lmartincae@gmail.com)

Informació i seguiment de la setmana de jocs a:
•
•
•
•
•

www.jocsalcarrermanresa.cat
www.cae.cat
Twitter: @caemanresa / #JocsAlCarrerManresa2019
Facebook: caemanresa
Instagram: caemanresa / #JocsAlCarrerManresa2019
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