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Aquesta memòria recull totes les activitats, iniciatives i actuacions que al 
llarg de 2007 la nostra associació ha portat a terme. 
  
Durant aquest any hem treballat intensament per continuar mantenint els 
projectes habituals i per proposar-ne de nous, per desenvolupar noves 
estratègies de comunicació i per ampliar les nostres mires.  
  
 2007 ha estat un any en què hem continuat treballant amb per la publicació 
d'una normativa de ludoteques que garanteixi la qualitat de les mateixes, 
mantenint converses amb la Generalitat, compartint les nostres 
reivindicacions amb el Síndic de Greuges quan ha demanat una normativa 
clara i concreta, i la publicació de la primera normativa estatal publicada per 
AENOR en què havíem treballat intensament. Això ens ha permès ser 
referents pel que fa el sector de les ludoteques i poder posicionar-nos en els 
mitjans de comunicació.  
  
El nostre treball en comú amb l'associació IPA España (Associació 
Internacional pel dret dels infants a jugar) ens ha permès afrontar nous reptes 
i gestar noves idees que segurament donaran el seu fruit en el proper 
exercici. Però també hem recollit la inversió en esforços d'etapes anteriors 
amb el suport d'institucions públiques i privades que han confiat en el 
nostre projecte.  
  
Ha estat un any de converses amb responsables municipals i de govern per 
promocionar i potenciar el joc, i les ludoteques per desenvolupar-lo; un any 
en què hem començat a forjar el Fòrum sobre joc i joguines de 2008 i 
altres projectes de gran format que veuran la llum el proper exercici. 
  
I tot plegat amb una Junta que, tot i la limitació de temps, ha estat en tot 
moment predisposada a tirar endavant aquest projecte amb empenta i 
il·lusió.  
  
Esperem que tot allò que trobeu en aquesta memòria us interessi tant com 
ens ha entusiasmat a nosaltres desenvolupar-ho i que això ens acosti més a 
tots vosaltres. Desitgem que un any més puguem compartir nous projectes, 
noves idees, noves maneres de difondre i gaudir del joc en tota la seva 
dimensió.   
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1   
Programes d’actuació 

  
Des d’Atzar es treballa per difondre les ludoteques, el joc i la joguina en diferents 
àmbits de la societat i es vol crear un estat d’opinió favorable sobre la importància 
del joc com element indispensable en el desenvolupament de les persones. 
 
Amb aquests programes d’actuació es pretén aportar les eines necessàries amb 
formació als professionals i amb la creació d’espais de qualitat.  Es continua la 
presència en l’àmbit de l’administració, la implicació en el marc normatiu i donant 
servei a la comunitat educativa. 
 
 
1.1. Promoció de les ludoteques i les seves qualitats lúdico-educatives 
 
 

• Espais de joc “Ludoteca Juguem Jugant” amb els Ajuntaments 
 
Ajuntament de Premià de Mar. Fira Nadàlia  

 
Ajuntament del Masnou. Setmana Santa i Nadalem 

 
Ajuntament de Sant Andreu Fira Juga. Nadal 
  

 
Per totes aquestes fires han passat un total de 10.000 infants amb les seves famílies 
 
 

• Exposició “El joc com a factor clau del 
desenvolupament de les persones” 

 
Del dia 28 de desembre al 4 de gener, al pavelló municipal de Platja 
d’Aro Atzar i IPA són presents amb l’exposició itinerant sobre el joc.  
 
 
 

• Jornades a Pinto 
 
El 15 i 16 de juny es van celebrar a Pinto les V Jornadas de ludotecas de la 
Comunidad de Madrid.  La ponència inaugural la va realitzar Vanesa Zamora – 
assessora d’animació de l’empresa Plif Plaf de Tenerife – que va mostrar una 
interessant i documentada visió sobre la tendència futura de les ludoteques. 
Normativa, reglamentació i situació actual del ludotecari/a van ser les ponències 
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presentades per José Àngel Salgado (psicòleg del servei d’infància de l’Aj. de San 
Sebastián de los Reyes) i del nostre soci a Madrid, José Luis Fernández (tècnic de 
Profolp). Van tancar les jornades la taula rodona sobre Xarxes de ludoteques amb la 
participació de l’experiència de Ludored (Tenerife), red de ludotecas en centros 
cívicos (Vitoria) i Atzar, presentat per la nostra Presidenta Sílvia Penón.  
  
 
 

• La Festa dels Súpers 
 
El cap de setmana del 13 i 14 d’octubre vam celebrar la Festa dels Súpers amb una 

gran participació. Varem estar amb un 
estand compartit amb IPA España a la zona 
de les ONG’s i ens van visitar molts infants 
que van poder deixar-nos el seu record en 
forma de dibuix en un macro mural que es va 
anar construint al llarg dels dos dies. 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Mitjans de comunicació 
 
Malgrat que la normativa per regular el sector de les ludoteques catalanes resta 
aturada, des d’Atzar s’ha continuat treballant amb la Generalitat per mantenir el 
discurs del què és i no és una ludoteca davant l’opinió pública.  
 
 

• Amb motiu del 20N Dia Internacional de l’infant 
preparem una nota de premsa que es distribueix a 70 
mitjans i apareix publicada a El Periódico de 
Catalunya.  

 
• Publicació de carta al Director de la nostra presidenta 

Sílvia Penón a El Periódico de Catalunya, Metro 
Directo y 20 minutos en resposta a un titular en 
portada sobre escoles bressol i ludoteques 

 
• Participem al programa Einstein a la platja a Barcelona Televisió  
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• L’Imma Marín parla de la importància del joc a la Ludoteca El Galliner per 
un reportatge que apareix al telenotícies migdia de TV3 del 23 de 
desembre.  

 
• El 29 de desembre a l’espai del telenotícies de TV3 van donar la notícia 

sobre la nostra activitat a pressons. Entenent el joc com un factor clau per 
la integració, l’adquisició de valors, normes i de relació, podem 
desenvolupar aquest magnífic projecte als centres penitenciaris i ara 
podem conèixer de primera mà com es viu aquesta activitat. 

 
 
 
1.2. Presons. Projecte Eureka 
 
Hem renovat el conveni de col·laboració fins el mes 
de setembre de 2008 amb la Direcció General de 
Serveis Penitenciaris i de Rehabilitació del 
Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i l’Obra Social de La Caixa.  
 
Estem treballant dins el Projecte Eureka (Educació i 
lleure que fa intervenció directa amb interns i 
internes dels centres penitenciaris) al C.P. Brians, 
C.P. Homes (Model), C.P. Joves (Trinitat) i al Centre 
Educatiu L’Alzina (Justícia Juvenil). S’ha ampliat aquest curs als centres 
penitenciaris de Quatre camins i Tarragona. També hem iniciat un nou procés de 
formació amb els  amb els interns que col·laboren amb el projecte a Brians (Auxiliars 
de la Ludoteca). 
 
Aquest projecte el valorem molt especialment perquè ens ha permès conèixer una 
nova realitat absolutament desconeguda en què el joc s’ha manifestat com un vincle 
d’unió i una potent eina de relació i socialització. 
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1.3.Formació / Assessorament 
 
Formació a Tècnics d’educació dels consistoris a través de la Diputació de Barcelona 
Àrea d’Educació amb els quals hem obtingut una rebuda molt positiva. Es continua la 
formació en un municipi (El Moianès) amb un assessorament personalitzat sobre un 
projecte que desenvolupen sobre joc. 
 
Curs monogràfic sobre ludoteques dins del cicle de formació de la Fundació Pere 
Tarrés.  
 
Seguim fent assessoraments a particulars a través del correu electrònic amb un 
document estàndard que disposa l’associació i aquest any, detectem un increment de 
peticions per la resta d’Espanya suposem per la nostra presència a Internet. 
 
 
1.4. Dia del Joc 
Vam impulsar juntament amb IPA l’organització del Dia del Joc (del 20 al 28 de 

maig). L’Ajuntament de Barcelona accepta la 
proposta i Atzar i IPA col·laboren en l’elaboració 
del cartell de difusió i de la peça de regal que 
s’oferia. Van fer difusió a totes les ludoteques i 
equipaments infantils animant-los a fer una 
activitat puntual. 
 
A la festa del joc del Poble Espanyol (27 de 
maig) posem el logotip en el cartell. 
 
 
 

 
1.5. Fòrum 
 
2007 ha estat l’any de gestació i formació del proper Fòrum sobre joc que volem 
desenvolupar a la ciutat de Barcelona. Ens plantegem la necessitat d’unes jornades 
de reflexió i d’intercanvi d’experiències sobre el joc, la joguina i el seu paper en el 
desenvolupament personal i formatiu de les persones. 
  
Per la magnitud i envergadura del projecte, es mantenen diferents reunions amb 
la Secretaria d’Acció Ciutadana per donar-lo a conèixer i comencem a crear 
els fonaments per mantenir i disposar del seu suport.   
 
Al final de l’exercici tanquem havent aconseguit el compromís del seu suport, una 
part de la subvenció econòmica destinada específicament al seu desenvolupament i 
generar unes expectatives d’interès envers a la nostra activitat. 
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Vida associativa 
 

 
 
2.1. Socis 
 
Actualment tanquem l’any 2007 amb 72 socis, dos dels quals són de nova 
incorporació. Aprofitem després de regularitzar les quotes, per depurar la base de 
dades i donar de baixa els socis que no contesten la petició de pagament. 
 
També tenim una base de dades de contactes als quals enviem El Llamp i les 
comunicacions de difusió per tal de donar a conèixer les nostres activitats i poder 
tenir algun tipus de col·laboració més endavant. 
 
No hem pogut fer accions de captació de socis tot i que estem treballant en una 
relació de ludoteques de Catalunya que posteriorment analitzarem per fer una 
campanya. 
  
 
2.2. El Llamp. Butlletí electrònic 
 
Puntualment enviem un cop al mes el butlletí 
electrònic El Llamp, que acaba l’any en el seu 
número 20. El Llamp és enviat a tots els socis i penjat 
al nostre web perquè tothom que ho desitgi pugui 
descarregar-lo.  
 
El Llamp ens serveix de vincle d’unió amb els 
associats que poden proposar qualsevol noticia 
d’interès per a la comunitat, però alhora és un 
element de comunicació que ens permet difondre la 
nostra associació a altres entorns. 

 
Paral·lelament a aquests enviaments fem 
flashos comunicatius notícies, 
esdeveniments, exposicions o cursos de 
formació que creiem d’interès per als 
socis. 
  
Aquestes accions ens permeten mantenir 
el contacte amb els socis i fer saber que 
estem treballant constantment per al seu 
benefici. 
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2.3. Relacions amb altres associacions 
 
 
Hem consolidat la col·laboració amb IPA España 
compartint plantejaments i objectius i augmentant la 
vinculació. Hem realitzat algunes tasques juntes 
alleugerint les despeses de producció i  incrementant els 
beneficis de la difusió per partida doble. 
 
Aquest any hem formalitzat per escrit les nostres 
col·laboracions i hem après a caminar de la ma tot 
aprofitant les sinèrgies pròpies de cada associació. 
  
 
Amb ETLA, Associació Europea de Ludoteques, organitzem una trobada de dos 
intensos dies el 13 i 14 d’abril en què podem compartir les experiències de 
cadascuna de les associacions de ludoteques dels diferents països participants. Les 
relacions amb ETLA són molt positives i puntualment ens fan partícips de moltes de 
les seves iniciatives. Entre elles, hi ha la participació en diferents congressos 
europeus que es realitzaran al 2008. 
 
 
2.4. El Web  
 
El nostre web s’actualitza sovint i intentem mantenir la informació més interessant i 
adient publicada per a totes les persones que puguin necessitar-la.   

 
Durant 2007 hem rebut més de 5.000 visites, 
amb una mitjana mensual de 450 visites. En 
els buscadors sortim entre les primeres 
posicions la qual cosa ens facilita molt que la 
gent ens trobi.  
 
La presència a Internet ha estat decisiva per 
a la nostra difusió com associació i ens ha 
facilitat molt les coses a nivell de 

comunicació, alhora que potencia i consolida la nostra identitat. 
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3 

 
 

 
 Pressupost i tancament d’any 
 

El tancament equilibrat de l’any ha estat degut al increment dels ingressos 
provinents dels serveis oferts i al bon control de la despesa.  
 
A nivell d’ingressos hem superat la previsió malgrat la subvenció de la Secretaria 
d’Acció Ciutadana de la Generalitat per als projectes corrents de l’associació s’ha 
vist reduïda de manera important. Això ha estat així degut al desconeixement per 
part del nou govern de les tasques de l’Associació. Confiem que amb les relacions de 
col·laboració iniciades durant aquest any, millorem molt la implicació econòmica 
d’aquesta Secretaria per l’any 2008. 
 
A nivell de despesa, la contenció ha estat important tant per l’estalvi aconseguit en 
partides com gestoria, la concreció de la revista i la comunicació dels socis a través 
del correu electrònic, etc., com per la moderació en els projectes previstos. 
 
De cara al futur cal augmentar i consolidar els ingressos per tal de poder ampliar els 
programes d’actuació estables de l’Associació. 
 


