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"Cinc mil anys jugant" a Manresa 
 

L'Obra Social de Caixa Manresa desplega una gran activitat en diferents camps, des d'ajuts a 
universitaris i emprenedors fins a la recent reforma i conversió del monestir de Sant Benet en 
un nou espai de lleure i cultura. Així mateix disposa d'una sala d'exposicions a la Plana de 
l'Om de Manresa. 
 
És en aquesta sala on podreu veure l'exposició Cinc mil anys jugant que ha produït el Museu 
del Joguet de Catalunya. Es tracta d'un amè recorregut pels jocs de tauler, des del primer, l' 
anomenat Joc Reial d'Ur, fins als més actuals. A més de conèixer jocs, també tindreu 
l'oportunitat de jugar a diferents jocs tradicionals i moderns, com el joc Puigcardener, un ràpid 
joc per a quatre jugadors ambientat en la fundació de la ciutat de Manresa. 
 
L'exposició estarà oberta fins al 27 de gener de 2008. El seu horari és els feiners de 18 a 21 
hores i els festius de 12 a 14 i de 18 a 21 hores. 

Dins d'aquest grup d'activitats al voltant del joc, la nostra secretària Imma Marín farà una 
interessant conferència el proper 22 de gener a les 20 hores amb el títol "Pares i mares 
disposats a jugar" 

 
Fires internacionals de joguines

Nuremberg - International Toy Fair Nuremberg 
Del 7 al 12 de febrer

Aquesta és la fira internacional més important del sector de les 
joguines. En aquesta fira es presenten les últimes novetats i una 
oferta molt completa que permet als professionals del món de les 
joguines poder dissenyar la seva estratègia professional.

Més de 2.700 expositors de 60 països diferents, donen garantia de 
la rellevància d'aquest esdeveniment. 

Learning by Playing (Aprender 
jugando) és el lema de la Feria d'enguany.  Científics i experts fan recomanacions sobre la manera de formar assortits atractius 
de jocs educatius i de quina manera es pot millorar la comercialització d'aquests. Perquè jugar és la millor manera d'aprendre.  
 

Cannes 
Del 13 al 17 de febrer 
Entrada lliure 
http://www.festivaldesjeux-cannes.com/1.aspx

Campions, aficionats apassionats o curiosos, el Festival Internacional dels Jocs queda amb els seus 
visitants al cor del Palau dels Festivals i dels Congressos de Cannes.  
 
Amb més de 120.000 visitants l'any passat, el festival és el punt de trobada més important de 
professionals del món del joc (editors, fabricants, ludotecaris, il·lustradors, autors...)  a França i 
permet gaudir d'una aventura lúdica on la descoberta, el plaer compartit i l'admiració pel joc es 
converteix en l'eix principal.
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Nabar, l'osset de peluix per l'intercanvi de contes entre cultures.

Nabar és un osset de peluix, creació de l'empresa ID Arte, recomanat a partir de dos anys, que porta incorporats cinc contes 
gravats en l'idioma escollit per l'usuari. Però Nabar va més enllà d'una joguina; és la 
base d'una xarxa social per l'intercanvi de contes entre pares de totes les cultures del 
món i en diferents llengües a través del seu web www.nabar.com.

En aquest web és possible descarregar-se fins a 20 contes que es poden carregar a 
l'osset mitjançant un cable USB. Aquests contes venen de cultures tant diferents com 
són el de Cuba, Rússia, els indis cherokee, inuits, bereberes entre d'altres. El 95% de 
les llengües del món estan en perill d'extinció i aquest projecte aposta per la 
continuïtat a través de la difusió de qui les utilitza i de compartir el llegat entre 
famílies.

Nabar es pot comprar només per Internet a un preu de 85 euros més despeses 
d'enviament.

Espectacles 
 
Boscos Endins. Teatre Victoria 
A partir del 23 de gener del 2008 (3 hores)  
 
"Boscos endins” (“Into the woods”), guanyadora dels Premis Tony 
1988 al millor llibret i a la millor partitura de teatre musical, és una 
exploració, brillantment concebuda, del que passa després del “…i 
van ser feliços per sempre” que hi ha al final de tots els contes 
fantàstics o populars.  
 
“Boscos endins” és una aventura màgica i imaginativa amb una 
reflexió moral i un punt de vista polític. Mitjançant un llenguatge 
artístic, sofisticat i innovador, els creadors de l’espectacle 
condueixen el públic en un viatge cap al costat obscur dels contes 
fantàstics al mateix temps que exploren el dolor de fer-se gran, 
la responsabilitat compartida, i els valors que traspassem als 
nostres fills. A mesura que el complex i absorbent argument es 
desenvolupa, un forner sense fills i la seva muller, víctimes de la 
maledicció d’una bruixa, viatgen “boscos endins” amb l’esperança 
d’alliberar-se de la malèfica influència. Allí hi troben diferents 
personatges dels contes fantàstics els quals intenten també fer realitat els seus desitjos. 
 
Amb humor i tendresa, Sondheim i Lapine ens condueixen a través d’un laberint que reflecteix la complexitat de la nostra 
existència. Igual que els personatges de “Boscos endins”, tots nosaltres arribem al final d’aquest viatge conscients de les 
conseqüències morals de les nostres accions i el poder de la tolerància, el sentit de pertànyer a la col·lectivitat i el 
sacrifici compartit. 
 
http://www.dagolldagom.com/boscosendins/index.html 
 

Difusió

El projecte de presons d'Atzar al telenotícies

El passat 29 de desembre a l'espai del Telenotícies Migdia de TV3, va aparèixer un 
reportatge sobre el projecte que Atzar està desenvolupant a presons basat en el joc 
com un factor clau per la integració, l'adquisició de valors i de normes i millora de 
les relacions entre reclusos. El podeu veure en aquest enllaç.

http://www.3cat24.cat/video/164029/altres/2319_Ludoteca

L'Imma Marín a la Ludoteca El Galliner

El passat 23 de Desembre, en l'edició del 
Telenotícies Migdia, varem poder veure un bon 
reportatge sobre joc i joguines gravat a la Ludoteca El Galliner de la ciutat de 
Barcelona. L'Imma Marín va fer unes bones recomanacions de cara a les cartes del 
reis i també sobre la importància del joc en les nostres vides.

Podeu veure el tall en l'enllaç al nostre web. www.atzar.org
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Esdeveniments 
 
El carnaval! 
 
A totes les poblacions de Catalunya se celebra el Carnaval des del 31 de gener al 
6 de febrer.  
Als webs dels Ajuntaments trobareu tots el programes de rues i desfilades en els 
quals podeu participar.

Aquesta és una bona ocasió per muntar a les vostres ludoteques tallers i activitats 
relacionades amb el món de les disfresses, dels personatges inventats i de 
l'entremaliadura de convertir-se per una estona en algú "esbojarradament" diferent.

A la ciutat de Barcelona hem trobat, organitzat entre d'altres per la Ludoteca 
Olzinelles, tallers de maquillatge, confecció de disfresses i xocolatada, el proper 
2 de febrer al Parc de l'Espanya Industrial, al districte de Sants Montjuïc. 
 
A la Ludoteca El Galliner també ho celebren el divendres 1 de febrer amb ball, jocs, concurs de disfresses i berenar 
col·lectiu. Aquestes activitats són obertes a tothom.  
 
Carrer Feliu i Codina 20 
Districte Horta-Guinardó 
Barcelona 
Telf: 93 407 23 56

 
De conformitat amb la LOPD i la LSSICE, l'informem que el seu correu electrònic prové d'un fitxer de socis i interessats en Atzar, Associació de 
Ludotecàries/is i Ludoteques de Catalunya. 
Aquest correu electrònic es utilitzat exclusivament per l'enviament d'informació del nostre butlletí i les nostres comunicacions institucionals i en cap cas és 
objecte de venda o comunicació a cap entitat o organització, garantint, d'acord amb la legislació vigent, la més absoluta privacitat del mateix. 
Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició en qualsevol moment. Moltes gràcies 
Si no desitja rebre aquest butlletí o en vol fer arribar qualsevol informació, notícia o comentari, pot escriure a atzar@atzar.org
Amb la col·laboració de: 
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