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El Dia del Joc. Gràcies a tots per la vostra participació!
  

Celebrar el Dia Internacional del Joc ha estat per a les nostres associacions un dels 
projectes més importants d'aquest any. Heu estat molts els que d'una manera o altra 
heu participat d'aquesta celebració. Uns perquè heu muntat una activitat per 
celebrar-ho, uns altres perquè ens heu ajudat a organitzar-ho, altres amb la seva 
companyia i suport venint al concert. 

A tots i cadascun de vosaltres moltes gràcies per fer-ho possible. N'estem 
convençudes que aquest any hem marcat la diferència. Esperem i seguirem 
treballant amb constància per continuar aquesta celebració i ens marquem ara ja 
l'objectiu d'obrir "fronteres" i fer d'aquesta una festa encara més gran l'any vinent. 

Com deia la cançó que Insomnia ens va dedicar...  "La infància pot ser gaudida a 
qualsevol edat" 

Nova normativa per a les ludoteques 

Com bé sabeu, estem molt implicats en el seguiment de l'elaboració del redactat de la 
nova normativa que el Departament de Governació de la Generalitat està preparant. En 
la presentació del primer esborrany ens van donar l'oportunitat de participar i vam 
poder afegir les nostres observacions i plantejar algunes modificacions. Superada 
aquesta etapa us podem dir que ara tot segueix el seu curs legal i la intenció de la 
secretaria d'Acció Ciutadana és de presentar la nova normativa a primers de juliol. 

De moment, els mitjans de comunicació continuen donant informació sobre l’assumpte 
com va ser el cas de El Periódico de Catalunya en la seva edició del passat 9 de juny. 

 

Vitoria-Gasteiz es convertirà en una ludoteca gegant

Estem davant una nova edició del Festival del Joc a la ciutat de 
Vitoria-Gasteiz. Dels dies 21 al 29 de juny 40.000 metres quadrats 
de diversió, quinze àrees i més de 4000 joguines es concentraran 
a la 13ena Edició d'aquest Festival que s'instal·larà al centre de la 
ciutat. El parc de La Florida constitueix l'Aventura ambiental, amb 
jocs de pistes, un circuit de reciclat i activitats amb l'aigua, entre 
d'altres. 
A la plaça de la Provincia hi haurà jocs gegants i els més petits 
trobaran el bagul de les joguines a la Plaça juan de Ayala. La 
Plaça Virgen Blanca recollirà els jocs del món i els jocs tradicionals 
de Euskal Herria. 

Trobareu tota la informació al web http://www.distintiva.net/jolasjaialdia/index-es.php 

Premi El Chupete



El Festival Internacional de Comunicació Infantil EL Chupete obre la IV edició, que 
se celebrarà en L´Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia els propers dies 3 i 4 de juliol 2008. 

Creat per un grup de professionals del sector publicitari i de la comunicació 
infantil,  El Chupete, festival independent, te como a finalitat premiar cada any els 
millors treballs creatius dirigits al públic infantil, al temps que pretén establir un 
espai de reflexió sobre els problemes i oportunitats del mercat publicitari destinat 
a la infància i adolescència . Es tracta de premiar la comunicació responsable per 
aquest tipus de públic tant sensible.  

El Chupete compta amb la col·laboració entre d'altres, d'associacions de primera 
líniacom ara la AEAP (Asociación Española de Agencias de Publicidad), AEA 
(Asociación Española de Anunciantes), AMPE (Asociación de Medios Publicitarios), 
o la AEFJ (Asociación Española de Fabricantes del Juguete).

Como a novetat d'aquesta edició s'ha afegit el premi "Salvador Miro" en homenatge a aquesta persona que va ser 
el màxim representant dels fabricants de joguines fins el passat 25 de diciembre de 2006 en què ens va deixar.

Una altra novetat es el canvi del logotip del Festival, que passa a denominar-se Festival Internacional de 
Comunicación Infantil, donada la seva repercussió fora d'Espanya. 

La nostra secretària Imma Marín està convidada en aquesta edició a fer la conferència amb el títol "Que 
hablen los juguetes" el proper 4 de juliol a les 10:30 h. 

Agenda 

Concurs de creació de jocs 

L'Associació cultural de Córdova Jugamos Todos organitza el Concurs de disseny de 
jocs amb un plaç de presentació fins al 9 de juliol de 2008. El guanyador del primer 
premi obtindrà 500€ i el segon premi seran 250€. Més informació a 
www.jugamostodos.org 

Exposició de clics de Playmobil 

La Ludoteca Sant Miquel de la Generalitat de Catalunya a Igualada i 
l’Associació de Col·leccionistes de Playmobil organitzen una exposició 
de maquetes fetes amb clics.

L’exposició es farà a l’Espai Cívic Centre, carrer Trinitat 12, 
d’Igualada del 14 al 21 de juny. De dilluns a divendres de 4 a 8 de 
la tarda i dissabtes de 12 a 2 del migdia i de 4 a 8 de la tarda. 

Una activitat que es proposa és que els infants busquin el clic que no 
correspon a aquell diorama.

Per a més informació podeu trucar al telèfon de la ludoteca 93 805 
57 34 o enviant un correu electrònic a ludoteca.igualada@gencat.cat 

 

Atzar i IPA a Youtube
Concert i celebració del Dia del Joc 

http://www.youtube.com/watch?v=4EW4-xpUsfY 

En aquest enllaç podreu veure la presentació del concert per part de les 
presidentes de les associacions Atzar i IPA i també un parell de cançons 
que Insomnia ens va regalar en aquest magnífic concert. 

No us ho perdeu!! 

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 
Per problemes informàtics, lamentem si rebeu aquesta informació per duplicat. 



 

Amb la col·laboració de:  


