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Norma Aenor per a ludoteques

AENOR, entitat dedicada al desenvolupament de la normalització i la certificació (N+C) en tots els 
sectors industrials i de serveis per tal de millorar la qualitat i la competitivitat de les empreses i 
entitats, ha publicat la seva norma UNE 172401:2007 sobre ludoteques - només amb 
caràcter de recomanació - que permet a les ludoteques tenir uns paràmetres a l'hora d'establir 
uns mínims qualitatius.  
Aquesta norma ha estat elaborada per diferents agents implicats en el sector de la infància i les 
ludoteques d'arreu de l'Estat.  
Atzar hi ha participat durant el seu procés i el seu consens posterior. 
 
Podeu adquirir directament la norma a la seva web www.aenor.es al preu de 24,65€. 
(sense IVA ni despeses d'enviament)

 
Aiju i Famosa adaptaran joguines per a discapacitats

Hi ha molts infants que pateixen discapacitats motores i els limita les activitats com ara 
jugar. L'Institut Tecnològic del Joguet (Aiju) i el grup Famosa estan treballant en un 
projecte per adaptar i fer a mida els seients dels cotxes, quads i motos que funcionen a 
bateria per als nens amb discapacitat. La idea és que quan acabi la investigació, els 
productes es puguin fabricar segons les peticions del consumidor. 

 
Aquesta iniciativa pretén que aquests nens es puguin seure de forma segura i confortable 
i encara està en fase de proves amb els seus prototips. Aiju defensa que aquest projecte 
augmentarà la seguretat d'aquestes joguines per als nens amb discapacitat perquè els cal 
un sistema de subjecció diferent a l'habitual. També són més còmodes cosa que farà que 
l'infant gaudeixi més.  
 
Proyecto europeo

La iniciativa s'emmarca en el projecte europeu 
Costum-Fit, que finança la Comisión Europea y en el 
qual participen 33 membres de 12 països diferents.  
 
 

 
Concurs de creació de jocs 

La fira de l'Ascenció de Granollers acull des del 2007, la 
fira jugarXjugar, un saló al voltant del joc per a tots els públics. Enguany 
se celebrarà al parc firal de Granollers de l'1 al 4 de maig. 
 
Amb la fira, l'any passat també es va posar en funcionament el concurs de 
creació de jocs Ciutat de Granollers i el guanyador va ser el joc "El mercado de Tlatelolco" de 
Víctor Melo.  
 
Ara ja podeu veure la informació del segon concurs. En podeu llegir les bases al blog de la fira 
jugarXjugar www.firajugarxjugar.blogspot.com 
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Els fans del Monopoly decidiran les ciutats de l'edició mundial del joc

 
Hasbro, el fabricant del Monopoly, prepara una edició mundial d'aquest popular joc de taula i 
les ciutats seran escollides pels fans a través de les seves votacions a la pàgina web del joc 
en la qual la informació està disponible en 30 idiomes diferents.  
 
Fins al proper 28 de febrer es pot votar entre 10 ciutats del món de les 68 
preseleccionades, entre les que hi figuren Madrid i Barcelona. Les 20 ciutats que rebin més 
votacions es posaran al tauler del joc.

Nosaltres ja ho hem fet...

Espectacles 
 
Sent 100  
Les famílies al Palau 
Diumenge 17 de febrer a les 18h. 
Diumenges 2 de març i 9 de març a les 12h.

 
Amb motiu de la celebració del centenari del Palau de la música Catalana s'han 
preparat 3 sessions d'un espectacle musical adreçat a les famílies. 
Perdut enmig de l'univers, en Cisum viu en un planeta on només existeix el silenci. El 
Voyager que la NASA va enviar a l'espai fa 30 anys li descobrirà la música guiat per la 
màgia del Sr. Palau. 
 
Un espectacle musical amb Sergi Mateu i Enric Rodríguez i amb l'Escola Coral 
de l'Orfeó Català. 
 
http://www.palaumusica.org

Difusió

El joc dels cordills protagonista de  l'anunci d'un cotxe

Aquesta vegada ens ha cridat l'atenció que el joc dels cordills és la base de 
l'argument del nou anunci d'un cotxe de la marca alemanya Audi. Amb 
aquest joc, passant d'una mà a una altra, es va construint l'estructura del cotxe 
que volen anunciar. Valors i conceptes com la construcció/treball en equip, 
l'enginy, la creativitat i la imaginació, la tècnica, la fragilitat o la diversió els 
podem trobar en aquest clip que ens recorda les moltes hores de joc de cordills 
que potser nosaltres també hem viscut.  

Us posem l'enllaç perquè el pugueu veure.

http://www.youtube.com/watch?v=ZB7MFM0HDWg&feature=related

Recordatoris 
 
11e Congrés Internacional de Ludoteques 
 
L'11è Congrés Internacional de Ludoteques tindrà lloc a la Cité des Sciendes et de 
l'Industrie de la Vilette a París del 13 al 17 d'octubre de 2008, i l'organitza l'ALF, 
l'Associació de Ludoteques Franceses.  
 
El programa consistirà en els següents temes: 
 
Tema 1: Joc i joguines a la ludoteca 
Tema 2: La ludoteca, una institució cultural 
Tema 3: Objectes i activitats lúdiques en el món actual 
 
El preu de la inscripció és de 350 euros.  
http://www.alf-ludotheques.org/ 
 
Us recordem que si esteu interessats a venir amb nosaltres ens ho podeu dir a atzar@atzar.org 

 
Cannes  
Del 13 al 17 de febrer  
Entrada lliure  
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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. 

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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