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Festival de Jocs de Vitoria Gasteiz

Ipa España, l'Associació Internacional pel dret dels infants a jugar, 
ha premiat aquest any, en el marc del Festival de Jocs Vitoria-
Gasteiz,  al fundador del Museu del Joguet d'Albarracín, 
Eustaquio Castellano, per haver fet de la seva vida un joc i del 
joc, la seva vida.

Aquest premi, enguany en la seva quarta edició, suposa un 
reconeixement cap a les entitats i persones que per la seva activitat 
protegeixen i promouen el dret de nens i nenes a jugar. Imma 
Marín, Presidenta d'IPA i secretària d'Atzar va ser 
l'encarregada de donar-li el guardó, una peça de vidre en forma 
de taulell de 3 en ratlla, dissenyada i elaborada manualment per 
l'ocasió per la creativa del vidre Núria Torrente.

El Museu del joguet d'Albarracín, és un espai ple de màgia, fantasia i 
il·lusió creat per Eustaquio Castellano (Taqui per als amics), on es 
mostren més de 1.600 joguines però on s'emmagatzemen més de 
13.000 que algun dia segur veuran la llum. 

 
Taqui Castellano és un home feliç, què entén el joc com una actitud vital, que ens fa més lliures i ens dóna la capacitat de gaudir 
d'allò que ens ha tocat viure, segons les seves pròpies paraules. En Taqui va lloar també el Festival de Jocs perquè dóna 
l'oportunitat de jugar junts a grans i petits, sense vergonya, sense limitacions per la seva edat, compartint la diversió i el plaer de 
jugar. 

 
De viatge amb els nens

Europa en miniatura 
 
A Brussel·les, els nens podran gaudir d'un recorregut pels racons més bonics 
d'Europa a una escala de 1/25. Mini-Europa mostra el rellotge Big Ben, el Palau 
de Venècia, la Grand Place de Brussel·les, l'Acròpilis d'Atenes, el Real Monasteri 
de El Escorial, entre altres, que formen part dels 350 monuments d'un 
recorregut per a pares i fills que compta també amb espectacles de llum, 
imatges i so. Més informació a www.minieurope.com

La ruta alemana de les joguines  
 

Entre les muntanyes de Franconia i Turingia, en el centre-sud alemany, hi ha un paratge 
d'uns 300 kilòmetres que trasllada el visitant a la seva infantesa i als nens a un estat de 
felicitat absoluta. Es tracta de la Ruta de les Joguines que inclou el Museu dels Ossos de 
Peluix a Hof, la ciutat més al nord de Baviera; el de nines a Coburg; el Parc de Playmobil-
Fun a Zirndorf... Aquest últim té 700.000 m2 i compta amb recreacions dels clics de tota 
mena. També es mereix una parada Sonneberg, la ciutat mundial de les joguines. Aquí es 
pot visitar el museu alemany de les joguines, l'aquari Nautiland i la pista de carreres 
Raceway. Una altra zona interessant és Lauscha, Turingia, d'on neixen els guarniments per 
als arbres de Nadal.  
 
Més informació a www.alemania-turismo.com.
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FESTCAT, ESCOLES D’ESTIU DE CULTURA POPULAR A HORTA DE SANT JOAN 
 
Propera edició: 13/07/2008a 19/07/2008 ESCOLA DE JOCS TRADICIONALS 
Curs de Jocs Tradicionals 

 
 
Com que el joc és vida, a l’escola de jocs tradicionals a Horta de Sant Joan s'organitza una nova edició en l'escola d'estiu.  El món 
del joc tradicional també és ple de missatges, valors i significats en tots els àmbits d’estudi i d’aplicació.  
Aquest any un dels eixos principals serà la connexió del joc amb els oficis, cercant continguts i fonts d’inspiració per 
a la pràctica en l’educació, el lleure o el turisme cultural. 
 
El caràcter transversal del joc també ha de permetre atendre la seva relació amb el territori, la recerca o fins i tot les noves 
tecnologies. 
 
http://www.festacatalunya.cat/articles-mostra-2310-cat festcat_escoles_destiu_de_cultura_popular_a_horta_de_sant_joan.htm

Difusió 
 

Barcelona Televisió. "Visió impossible" 
 
Barcelona Televisió estrena "Visió Impossible", un nou programa per gaudir en família que s'emetrà tots els 
dilluns després de l'Infonit i que té com a objectiu fer de la televisió i l'ordinador un hàbit saludable. Els 
protagonistes del programa són els testimonis silenciosos de la llar d'una família de classe mitjana formada 

per un matrimoni i els seus dos fills, un nen i un adolescent. 

 
Un youtube per als més petits...

http://www.totlol.com/ 

En aquest enllaç us podreu divertir molt veient alguns vídeos expressament 
seleccionats per als més petits. Aquesta és una manera d'ensenyar-los a navegar 
per la xarxa amb continguts adequats. Si teniu ordinadors a les vostres ludoteques 
podeu fer la prova!

 

 
El síndic de greuges, Rafael Ribó, presenta una nova web i uns jocs que ens ajuden a 
saber quan tenim dret a queixar-nos i com ho podem fer.

El síndic de greuges és la persona que s’encarrega de vigilar que es respectin els drets de tothom i, per tant, també dels nens. 
Entre altes coses, fa investigar totes les queixes que li arriben per part dels ciutadans. 
En dies passats va visitar el col·legi Torrent de Can Carbassa, a Barcelona, i va presentar als alumnes de cinquè i sisè el 
material que s'ha fet perquè treballin a classe amb els professors el tema dels drets i deures. Un material que, al setembre, quan 
comenci el nou curs, ja tindran totes les escoles de Catalunya.

Ribó ha donat a conèixer una sèrie de jocs que serveixen perquè els més petits puguin 
saber quins drets i quin deures tenen. O sigui, què poden exigir, però també què poden fer 
per als altres. Així, si veuen que algun d'aquests drets no es respecta, poden adreçar-se al 
síndic de greuges perquè aquest pugui actuar i defensar-los. 
 
Des del 15 de juny ja es pot accedir a aquest web.

http://www.tv3.cat/pprogrames/infok/infkSeccio.jsp?seccio=notis&idint=6301
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El joc recomanat 
 

Obrim un nou apartat en què volem fer-vos arribar suggeriments, idees i 
recomanacions de jocs que per la seva originalitat, novetat o creativitat ens sembla 
molt interessant de conèixer.  
 
La nostra primera recomanació és per CASTELLERS, un joc de nova creació del 
fabricant Devir dissenyat per l'alemany Reiner Knizia amb il·lustracions del català Bié. 

Castellers combina les quatre paraules claus que tot casteller necessita per aixecar-se 
en un castell: força, equilibri, valor i seny. En el taulell cal emular els castellers i 
aixecar els castells més alts de la partida. Com més alta o més ampla sigui la torre, 
més punts s'aconseguiran. 
 
El joc inclou una introducció a la tradició castellera i als seus elements explicant els 
conceptes com pinya, acotxador o enxaneta. Les regles del joc estan disponibles en 
català, castellà, anglès i portuguès. 

 
 
 
Duració: 30-45 minuts 
Jugadors: 2 - 4 

Edat: 10+ 
Preu: 25 euros

Canal Atzar Youtube 
 
http://es.youtube.com/watch?v=pO-i9afNYp0

 
En aquest enllaç podreu veure tot un programa de ludoteques al Perú. 
Ens ha semblat prou interessant conèixer la visió i organització que tenen en 
un altre país.

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: 
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