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Atzar com a Associació de ludotecàries, ludotecaris i ludoteques de Catalunya, treballa 
per difondre la necessitat de crear i consolidar aquests espais de joc dins d’un projecte 
educatiu que pugui garantir alhora el dret universal al joc. Des d’Atzar s’actua per 
aconseguir que les ludoteques siguin un agent més de l’educació en el lleure i estiguin 
plenament incorporades en el procés de socialització dels infants.  
 
La proposta per a 2008 serà avançar en aquesta tasca de difusió i promoció de les 
ludoteques, donant a conèixer a la ciutadania quina és la missió i els objectius de les 
Ludoteques, diferenciant-les i distingint-les d’altres tipus de serveis com ara cangurs 
col·lectius, pàrkings de bebès, etc. que aprofitant-se de la manca d’una regulació del 
sector, ofereixen els seus serveis sota el nom de Ludoteques però actuant com a 
guarderies il·legals.  
 
Per a dur a terme aquesta tasca volem fer especial èmfasi en la consolidació dels 
projectes d’educació en el lleure de les ludoteques, oferint formació i assessorament 
als ludotecaris i també als municipis. També volem continuar treballant amb la 
Secretaria d’Acció ciutadana i amb les altres institucions i  entitats per aconseguir una 
regulació del sector de lleure sobretot pel que fa als serveis i activitats de lleure dels 
infants menors de 3 anys.  
 
Volem també adquirir una major dimensió amb el treball en comú amb IPA España, 
(l’Associació Internacional per al dret dels infants a jugar), treball que ens ha de fer 
créixer en coneixement i en posicionament dins la nostra societat i el nostre entorn 
educatiu.  
 
Tot plegat fa que presentem un projecte ambiciós, ple d’il·lusions i d’esforços recollits 
durant molt de temps que desitgem aquest any arribin a la seva plenitud i puguin ser 
transmesos  a tota la comunitat educativa i a la ciutadania de Catalunya i de fora 
també, de la ma d’IPA Espanya i de les Associacions Internacionals amb les quals 
seguim mantenint els nostres vincles.   
 
I una vegada més, per aconseguir tot això ens és imprescindible el suport i la 
participació de tots els socis que poden aportar experiència, coneixements i noves 
idees.   
 
Volem que Atzar sigui al 2008 un model i referent no només en l’àmbit de les 
ludoteques, el joc i l’educació sinó en la seva tasca associativa que comparteix, 
participa i crea entre tots i cadascun del seus socis.  .  
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Objectius 
 
• Promoció i difusió de les ludoteques i el seu paper de serveis d’educació en el 

lleure a través del joc i les joguines  
• Mantenir el discurs com associació i ser referent per al mitjans de comunicació 
• Aprofundir en el discurs de la importància del joc en la vida de les persones i 

compartir-lo amb tota la ciutadania 
• Potenciar la formació del sector per tenir professionals amb coneixements a mida 
• Provocar trobades entre professionals i generar fluixos d’intercanvi de 

coneixements aplicats a les realitats socials 
• Col·laboració amb altres associacions i institucions que ens permetin aprofitar 

l’intercanvi d’experiències i la suma d’esforços per un mateix objectiu 
• Estrènyer les relacions amb les institucions oficials fent-les partícips dels nostres 

projectes 
 
 
Les nostres propostes 
 
1. Promoció i difusió de les ludoteques  
2. Formació 
3. Marc legal 
4. Projecte Eureka – La intervenció en presons 
5. Ludoteca Itinerant Juguem Jugant 
6. Dia del Joc 
7. Congrés a París 
8. Fòrum  
9. Vida associativa 
10. Pressupost 
 
 
 



 

Pàgina 4 Carretera d’Esplugues 66 baixos . 08940 Cornellà de Llobregat. atzar@atzar.org 

 

 
1. Promoció i Difusió 
 
Per tal de promocionar les ludoteques com a serveis d’oci educatiu basats en el joc i 
les joguines i continuar difonen la seva missió i metodologia educativa, ens proposem 
dur a terme un seguit d’accions i activitats:  
 

• Una de les eines que mantindrem per donar suport a aquesta difusió serà el 
web de l’associació que seguirà sent un mitjà de comunicació i relació entre 
Atzar i la ciutadania, professional de les ludoteques o senzillament interessada 
en el joc i les seves possibilitats. 

 
• Enguany, reeditarem el DVD sobre les ludoteques que es presentarà amb les 

opcions d’anglès i  castellà per disposar d’un material gràfic que puguem donar 
en les nostres participacions fora de Catalunya. 

 
• Presència en els Ajuntaments dels municipis tant de Catalunya com de la 

resta del país amb xerrades, sessions informatives i formatives, muntatge 
d’espais de joc. Posar al seu abast la nostra exposició sobre joc i joguines, 
complementant-la amb xerrades, sessions informatives o formatives, 
organització d’espais de jocs, etc.  

 
• Participació en la macroludoteca de la Generalitat si s’escau i altres 

actuacions del nostre govern que tinguin una relació amb el joc i les joguines. 
Mantenir la participació a actes massius com ara la  Festa dels Súpers 

 
• Mantenir una cordial i continuada relació amb els mitjans de comunicació. 

Aprofitar els contactes realitzats aquests any per oferir-nos com interlocutors en 
matèria de joc i educació, i ludoteques, actuant com a referent i interlocutors. 

 
 
 
2. Formació 
 
Atzar pretén donar les eines necessàries per a la formació de professionals, vetllar per 
la creació d’espais de qualitat i facilitar informació que pugui ser d’utilitat.  
Per això treballarem per formalitzar un programa propi de formació que en conveni 
amb la Fundació Pere Tarrés pugui donar resposta a la demanda formativa.  Per una 
altra banda buscarem les opcions del Departament de Treball en els plans de formació 
ocupacional per poder incloure’ns com a formadors. 
 

• Elaboració d’un curs propi de ludotecari d’una durada no inferior a les 25 hores 
• Elaboració de 2 cursos d’especialització de 25 hores de durada cadascún. 
• Realitzar una formació específica com a auxiliars de ludotecari als interns/es 

dels Centres Penitenciaris de Can Brians i Trinitat perquè puguin exercir 
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d’ajudants dels ludotecaris assignats de manera que poguem doblar l’activitat. 
Aquesta formació té com a objectiu, a més del treball amb els interns entorn 
valors i hàbits, dotar-los d’un possible recurs de treball a la sortida del centre. 
La formació està prevista per a 30 interns. 

 
 
3. Marc legal  
 
Vetllar pel marc normatiu legal. Continuar amb el seguiment de qualsevol canvi, estudi 
o proposta en l’àmbit legal que pugui afectar al nostre sector i mantenir la posició 
participativa davant les administracions gestores. Seguirem donant especial atenció 
als menors de 3 anys perquè trobin les millors condicions de joc en els espais de les 
ludoteques. 
Crear sinergies amb la plataforma 0-6 i l’associació de Llars d’Infants. 
 
 
4. Projecte Eureka – La intervenció en presons.  
 
Aquest és el tercer any que estem desenvolupant aquest programa del qual ens 
sentim molts satisfets tant per la implicació i complicitat amb la Direcció General de 
Justícia, com amb la Direcció de cadascun dels Centres Penitenciaris, així com amb 
els equips d’educadors. Treballar en una nova etapa d’aquest projecte en què el joc es 
converteix en un agent més de la socialització, la formació i l’adaptació a les normes 
de les persones seguirà sent un destacat del nostre pla d’actuació. 
 
Des de setembre de 2007 hem incrementat els centres amb la inclusió del Centre de 
Quatre Camins i Tarragona, així com el seguiment de baguls de joc i formació pels 
educadors dels centres penitenciaris de Girona, Figueres, Brians 2 i Wadras, perquè 
ells mateixos puguin gestionar el servei. 
 
Es preveu una intervenció setmanal als centres de Model de Barcelona, Centre de 
Joves de Trinitat, Can Brians, Centre Educatiu l’Alzina i Quatre Camins i tres cops al  
mes a Tarragona. 
 
Els nostres objectius seran novament,  
 

• Apropar recursos als interns per tal de viure de forma satisfactòria estimulant el 
seu temps de lleure. 

• Potenciar la implicació dels interns i facilitar espais de participació 
• Posar en marxa uns recurs que permeti l’expressió de valors positius, 

l’aprenentatge, la integració i la comunicació. 
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5. Ludoteca Itinerant Juguem Jugant. 
 
Oferir la ludoteca itinerant com un espai de joc de qualitat per potenciar el joc en la 
vida de les persones, que pot estar a l’abast de qualsevol municipi i en qualsevol 
moment de l’any. Actualment desenvolupem aquesta activitat preferentment per Nadal 
i Setmana Santa. 
 
 
6. Dia del Joc 
 
La celebració del Dia del Joc serà un altre dels grans projectes a desenvolupar. Amb 
els fonaments creats en anys anteriors, enguany volem fer el salt i donar la 
repercussió que es mereix aquesta celebració. 
 
Mantindrem contacte amb totes les Institucions i entitats que disposen de programes 
educativo-familiars a les quals els oferirem una celebració conjunta i amb participació 
per aconseguir així la major de les repercussions.  
 
La data de celebració queda fixada per al 31 de maig de 2008. 
 
 
7. Congrés a París 
 
El proper mes d’octubre tindrà lloc el Congrés de ludoteques a París organitzat per 
l’ETLA. Atzar participarà amb una ponència i un parell de panells/pósters informatius 
sobre alguns dels projectes desenvolupats aquest any. 
Amb aquestes participacions consolidem la nostra posició en l’àmbit internacional i 
fomentem les relacions amb altres entitats a més d’aprendre dels models presentats i 
compartir nous coneixements. 
 
 
8. 1er Fòrum  
 
Enguany es farà realitat el I Fòrum sobre joc a la ciutat de Barcelona. Aquest projecte 
surt de la necessitat detectada de tenir un espai d’intercanvi d’idees, de reflexió, de 
propostes, d’experimentació sobre el paper del joc en l’àmbit educatiu i el de les 
ludoteques en la nostra societat. 
 
Partint del model anterior de les Jornades que ja havíem fet, el Fòrum es planteja des 
d’una perspectiva més mediàtica en el sentit que volem una major envergadura per 
arribar a molts sectors de la societat que, interessats en aquests temes, no disposen 
del punt de trobada. El Fòrum pretén un encontre professional de la comunitat 
educativa en tota la seva dimensió per obtenir noves idees, per presentar noves 
fórmules d’aplicació, nous conceptes de comunicació educativa i molt d’enginy 
participatiu.  
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En tot aquest plantejament, la intervenció i col·laboració d’algunes Institucions serà 
molt present no només per donar un suport material en tot el que es pugui, sinó per 
implicar-se en un discurs que compartirem de manera oberta i declarada. 
 
El Fòrum serà el projecte més ambiciós i de major intensitat per a la vida associativa 
d’aquest any, però tindrem tota la col·laboració d’IPA. 
 
 
 
9. Vida associativa 
 
Cal continuar mantenint activa la vida associativa per poder tirar endavant tot aquest 
projecte. Per això és necessari que la Junta segueixi implicada en les tasques 
designades i també animem als associats a participar encara més. Això es pot traduir 
en què siguin generadors de notícies, ens facin saber quines activitats desenvolupen 
per compartir-les amb els altres, ens recomanin lectures, jocs o activitats a realitzar... 
 
A més de la participació per aquest any proposem, 
 
 

• Treballar a fons una base de dades de ludoteques de Catalunya que alhora ens 
doni una idea de quina és la situació actual 

• Augmentar el número de socis amb una acció comercial a les ludoteques que 
actualment no estan associades 

• Enviar El Llamp de manera regular perquè sigui un espai de contacte amb els 
socis i donar a conèixer l’associació, i utilitzar-lo també per a socis potencials i 
contactes que ens han demostrat el seu interès.  

• Utilitzar el web per seguir fent difusió i informar d’activitats d’interès. 
• Potenciar les relacions amb la comunitat de la resta d’Espanya on estem 

detectant que no existeix cap associació com la nostra però sí inquietuds pel 
món del joc i les ludoteques. 

• Mantenir les col·laboracions amb les associacions europees i intercanviar les 
experiències per obtenir noves idees o millorar els nostres procediments. 

 
Revisió i actualització de la imatge corporativa. Amb motiu de les diferents 
actuacions d’aquest any la nostra presència serà rellevant i visible. Per aquest motiu 
farem una revisió de la nostra imatge corporativa i crearem un nou fulletó que contingui 
la nostra identitat i la informació de l’associació. 
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10. Pressupost 
 
Plantegem un pressupost equilibrat d’ingressos i despeses seguint amb la mateixa 
línia de continuïtat en els criteris. 
 
A nivell d’ingressos 
 
Plantegem una pujada de les quotes anuals segons l’ipc de Catalunya; és a dir, passar 
dels 35 de soci persona física i els 70 de soci persona jurídica, a 36’50 persona física i 
73 persona jurídica. 
 
D’altra banda, aspirem a aconseguir la mateixa subvenció d’altres anys per part de la 
Secretaria d’Acció ciutadana.  
  
A nivell de despeses 
 
Proposem mantenir la mateixa atenció en el control i el estalvi, incrementant les 
partides de projectes propis i atenció als socis com son les despeses de representació. 
 
Pressupost extraordinari 
 
Un dels projectes més especials i importants per aquest any és el Fòrum sobre Joc i 
Joguines pel qual proposem partir d’un pressupost extraordinari, de manera que no 
afecti a la vida quotidiana de l’associació. 
 
En aquest sentit, estem buscant finançament tant de la pròpia Secretaria d’Acció 
Ciutadana com d’altres possibles patrocinadors. En aquests moments comptem ja amb 
el compromís de la Secretaria d’Acció Ciutadana d’implicar-se en aquest projecte tant 
amb suport econòmic com en facilitar-nos aspectes infraestructurals o de serveis. 
 


