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Assemblea General

El passat dissabte 19 d'abril va tenir lloc l'Assemblea General d'Atzar en 
el marc de la casa Elizalde de Barcelona. En aquesta ocasió, vam triar un 
format d'assemblea més dinàmic i participatiu en el qual tots els 
assistents poguessin passar una bona estona al temps que repassar els fets 
més importants de 2007 i veure els reptes del futur que ens esperen.

La presentació de la memòria es va fer amb un audiovisual que us podreu 
descarregar del nostre web d'aquí a uns dies. El projecte, tot i que 
comentat, també es va presentar amb el mateix sistema i també el podreu 
descarregar.  
Ara podreu recollir la informació en format de document.

Destacar que, per primera vegada vam compartir l'assemblea amb 
IPA Espanya, l'Associació Internacional pel dret dels infants a jugar, 
associació amb la qual ja fa temps que compartim alguns projectes 
beneficiant-nos mútuament i aprofitant els recursos.  

Des d'ara, amb la signatura oficial del conveni de col·laboració , les dues associacions caminarem plegades en algunes de les 
accions que tirarem endavant aquest any 2008, que per la seva envergadura seria impossible plantejar-nos d'una altra manera. 
Així doncs el Primer Fòrum sobre joc i joguines per exemple serà un dels grans projectes que compartirem.

Una altra qüestió molt interessant va ser treballar en comú amb tots els assistents l'esborrany del decret que la 
Secretaria d'Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de 
Catalunya havia preparat. En la més rigorosa objectivitat i professionalitat de tots els presents vam confeccionar la proposta 
d'esmenes al text presentat per fer-les extensives a l'equip de la Direcció el dilluns següent a l'assemblea.

A tots els presents us volem agrair enormement la vostra participació i dir-vos 
que ha estat un privilegi poder treballar-ho en equip d'associació.

Perquè aquesta és la nostra voluntat, tenir una associació molt participativa, 
una associació de totes i cadascuna de les persones que formeu part i que de 
ben cert podeu enriquir la nostra comunitat amb la vostra experiència i 
participació. 

 
Celebrem el Dia del Joc 

Ja pots participar d'aquesta magnífica celebració i consultar el programa d'activitats 
 

Des d’IPA, l’Associació Internacional pel dret dels infants a jugar, amb la col·laboració d’ Atzar, 
l’Associació de ludotecaris, ludotecàries i ludoteques de Catalunya, juntament amb l’ ITLA 
(Associació Internacional de Ludoteques) sabem que jugar és un dret, una font d’alegria, plaer i 
satisfacció indispensable per al desenvolupament intel.lectual, psicomotriu, afectiu i social de les 
persones i una peça clau de la cultura i de la comunitat. 
 
Per això, ens proposem impulsar totes aquelles accions i bones pràctiques que permeten 
a la ciutadania conèixer els beneficis del joc  i que es comprometen a respectar-lo, 
promoure’l i gaudir-lo. 
El joc és una eina de creixement privilegiada. El joc trenca fronteres i jerarquies. El joc apropa les 
persones. És participació. És comunicació. És plaer, alegria, convivència.  
 
El joc és indispensable en el creixement dels 
infants i per això, és un dret emparat per 
l’Article 31 de la Convenció dels Drets de 
l’infant de les Nacions Unides: 
 
 

“ Es reconeix el dret del nen al descans i a l’esbargiment, al joc i a les activitats 
recreatives pròpies de la seva edat i a participar lliurement  en la vida cultural i 
en les arts.” 
 
Per això, volem  dedicar un dia a l’any a reviure i viure en l’alegria del jugar. I aquest dia és el 28 de maig, el Dia del 
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joc. Una diada de record actiu, on tots plegats, grans i petits, reconeixem aquest dret i el valor del joc, i ens donem permís per 
gaudir jugant!!! 
 
Nosaltres et fem algunes propostes, a part de participar en els diferents actes que entitats i institucions posen al teu abast, com 
ara aquestes: 
 
Per les famílies, els amics... 
• Proposar una partida de parxís, de cartes o de qualsevol joc al voltant de la taula 
• visitar els equipaments del barri que hagin preparat activitats 
• baixar les “bicis” i els tricicles i fer una volta pel parc més proper 
• Treure les nines i els monstres a passejar 
 
Per les escoles... 
• Envair el pati amb jocs tradicionals 
• Organitzar les classes a través de jocs com l’scrabble, el rummikub, el 
dòmino... 
• Preparar una exposició de les joguines més estimades pels infants 
• proposar conferències o tallers pels pares i mares 
 
Pels equipaments cívics dels districtes i les associacions... 
• activitats especials a la ludoteca 
• exposicions amb jocs i joguines d’arreu del món 
• activitats amb avis i infants compartint jocs d’ahir i jocs d’avui 
• festes de jocs al carrer 
• xerrades en espais infantils i familiars 
 

Entra al web www.diadeljoc.org i trobaràs molta més informació.

 
En aquesta magnífica celebració, d'una manera o altra hi col·laboren i donen suport:  
 
L'Ajuntament de Barcelona, El Poble Espanyol, l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, Medi Ambient de l'Ajuntament de 
Barcelona, Generalitat de Catalunya - Departament de Governació i Administracions Públiques Secretaria d'Acció Ciutadana, El 
Club Super 3, El Cabildo Insular de Tenerife, El Poble Espanyol, La Fundación Crecer Jugando, l'Associació Espanyola de Fabricants 
de Joguines i Kompan,

A totes i cadascuna d'aquestes institucions, entitats i empreses el nostre més sincer agraïment.

 
Avenç de programa d'activitats  
 
L'Ajuntament de Barcelona celebra amb tots nosaltres el Dia Internacional del Joc amb la difusió per tota la ciutat i la crida a 
tota la ciutadania perquè se sumi a celebrar-ho. 
 
24 de maig: Districte d'Horta Guinardó organitza tallers i activitats  
 
25 de maig: El Poble Espanyol fa la seva festa grossa durant tot el dia amb activitats relacionades amb el joc 
 
Setmana del 28 de maig: l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona farà difusió per totes les escoles buscant crear 
espais de joc amb la complicitat de mestres i alumnes 
 
27, 28 i 29 de maig: La Vagoneta organitza tallers de joc amb materials reciclats. 
30 de maig: La Vagoneta i l'Ajuntament de Sant Just Desvern celebren la Festa del dia Internacional del joc 
 
31 de maig: Centre cívic Cotxeres Borrell. Concert benèfic del grup revelació Insomnia organitzat per Atzar i IPA. Aforament 
limitat! No hi pots faltar. Entrades a 8€. Fes la teva reserva a atzar@atzar.org o a ipaspain@ipaspain.org

L'Era de Can Tropes a Taradell també té la voluntat de participar en aquesta celebració igual que els Ajuntaments del 
Consell Comarcal del Baix Ebre.

I per estar a l'última no oblidis consultar noves activitats a www.diadeljoc.org

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: 
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