
 



PROGRAMA CONGRÉS ACADÈMIC 

 

DIVENDRES, 25 DE MARÇ DE 2022 - TARDA 
Aula Magna, Edifici Torres dels Frares de la UVic-UCC 

 

17.00 h - Rebuda de participants. 

17.30 h - Inauguració institucional. 

18.00 h - Ponència marc: “La història és demà! El joc com una necessària 
contemporaneïtat”, a càrrec de Carlos Suari (Universitat Rovira i Virgili, SEMA-Sociedá 
Etnomotora Asturiana). 

 

Eix 1. Visualització i comunicació del joc 

Si compartim la necessitat que té l’ésser humà de jugar i la importància que té el joc a les 
societats, per què és encara una activitat poc valorada? Per què s’ha visualitzat i comunicat 
el joc des de la formalització escolar i gairebé mai des de l'espontaneïtat i l'expressió festiva 
i oberta? Les entitats que es dediquen a la promoció del joc, com poden fer arribar millor el 
seu missatge al gran públic? O pot ser no cal? 

18.45 – 19.45 h - Taula rodona: 

• Joaquim Dorca (gerent de Devir). 

• Carlos Faneca  (Lavinia Next, redactor Xarxanet). 

• Guillem Carreras (periodista, tècnic de comunicació de l'Ens de 
l'Associacionisme Cultural Català). 

• Amadeu Carbó (folklorista, comunicador i especialista en cultura popular). 

• Moderadora: Hermínia Masana (periodista, Catalunya Ràdio). 

 

Comunicacions lliures i debat 

20.00 h - “El joc de Sant Antoni i el Dimoni”, Josep Fornés (antropòleg). 

20.10 h - “Fer cabanyes a Borriol: una aproximació a través de relats personals”, Vicent 
Pallarés (Associació Cultural La Botalària).  

20.20 h - “Recuperem els jocs dels avis i àvies”, Jordi Brasó i Meritxell Arderiu (Universitat 
de Barcelona). 

20.30 h - “Present i futur de les bitlles a Catalunya”, Jordi Torrente (Coordinadora 
intercomarcal de Bitlles/Birles).  

20.40 h  - “L’auca de jocs d’Ascó”, Biel Pubill (Associació Cultural Lo Llaüt). 

20.50 h - “La Asociación Cultural la Tanguilla. 25 años recuperando tradiciones”, Carlos 
de la Villa (Asociación Cultural la Tanguilla).  

21.00 h - El joc de la Morra a la Ràpita”, Rafa Balagué (Morraràpita). 

 

22.00 h - Activitat lliure: visita nocturna a Can Guixot de 8, Taradell. Sopar de brasa 
mentre es juga, a càrrec de 7 i Tria, grup Fundesplai. 



 

DISSABTE, 26 DE MARÇ DE 2022 - MATÍ 
Aula Magna, Edifici Torres dels Frares de la UVic-UCC 

 

Eix 2. Les professions del joc 

Creadors i creadores de jocs, ludotecaris i ludotecàries, associacions, empreses, editorials, 
demostradors i demostradores, artesans i artesanes, etc. Són moltes les persones que han 
fet del joc el seu modus vivendi. Comparteixen problemàtiques? Tenen mecanismes per a 
fer la seva tasca? Podem connectar aquesta nova professionalització amb l’antiga forma 
d’arrelar jocs i oficis, potser a la inversa? 

9.15  - Rebuda de participants. 

9.15 – 10.30 h - Taula rodona: 

• Pak Gallego (president d'Hispa, associació d'editors de jocs de taula, editor de 
GDM i distribuïdor de jocs). 

• Miquel Molist (botiga Gargamel Joguines). 

• David Díaz, Detective Papaya (dinamitzador i demostrador de jocs). 

• Sandra Sardà (fundadora de Katakrak i representant del col·lectiu La Galleda). 

• Moderadora: Imma Marín (fundadora i presidenta de Marinva). 

 

Comunicacions lliures i debat 

10.45 h -  “Objectiu Explora”, Oriol Llauradó Ballesta (Objectiu Explora). 

10.55 h - “Del joc a l'espectacle. Col·lectiu La Galleda”, Sandra Alfaro (Col·lectiu La 
Galleda). 

11.05 h - “Exposición de Juegos Críticos, NEGOCIO”, Alba Garcia (Universitat de 
Barcelona). 

11.15 h  - “La fabricació de joguines de fusta i banya a la Vall del Ges”, Gerard Verdaguer  
(Museu de la Torneria).  

11.25 h  - “El joc com a motor social”, Aleix Blancafort (Osona Juga). 

11.35 h  - “El joc, el conflicte i el menjador escolar”, Oriol Carbonell (director de 7 i Tria).  

11.45 h - “Kits culinaris, jocs i menjars per descobrir el món”, Núria Valls (The Broccoli 
Tribe). 

11.55 h - “El càntir i els jocs d'aigua a les festes de Sant Domènec”, Jordi Casabella (Amics 
del Museu del Càntir d’Argentona).  

 

12.05 – 12.30 h - Pausa / cafè 

 

 

 

 



Eix 3. Organització social al voltant del joc 

El joc, com tota activitat humana, genera moltes formes d'organització al seu voltant. En 
aquest sentit, estan presents a la societat diversos termes de reflexió i debat: gènere i 
generacions, associacionisme, etc. Quines qüestions ens parlen dels reptes de gènere dins 
del món del joc? Podem anar dels jocs d'homes i dones al jocs de tothom? Les pràctiques 
lúdiques d'abans, segueixen sent vàlides a la tercera dècada del segle XXI? Quines 
estructures associatives sorgeixen al voltant del joc? 

12.30 – 13.30 h - Diàleg: 

• Cati Hernàndez (educadora social i psicopedagoga, creadora de Born to Be 
Pank). 

• Víctor Baroja i Benlliure (president de la Federació Catalana de Jocs 
Tradicionals i professor Universitat de Vic-UCC).  

 

Comunicacions lliure i debat 

13.30 h - “La Col·lecció Ramona Vila al Museu d’Història de Catalunya. Les joguines com a 
eina de transmissió dels rols de gènere”, Raquel Castellà i Perarnau (conservadora del 
Museu d’Història de Catalunya.  

13.40 h - “Un joc d'adolescents. Un estudi comparatiu sobre diversitat, agència i ab/usos de 
l’activitat lúdica”, Raúl Hernández. 

13.50 h -  “Sonos Ludum, Paisatge sonor del joc a Catalunya: un recorregut lúdic pel país a 
través dels sentits”, Carlos Jorge Chinchilla (Cia. de Jocs L’Anònima).  

14.00 h - “Influència lúdica i social de la fira del joc de Berga”, Òscar Garcia (Cia. de Jocs 
L’Anònima). 

14.10 h  - “La setmana dels jocs a Manresa”, Laura Martí (Uvic-UCC). 

14.20 h  - “El Xapó del Cercle Catòlic de Gràcia: de joc central a peça de museu”, Mercè 
Sesé (Cercle Catòlic de Gràcia).  

14.30 h  - “Els jocs de mancala en les societats tradicionals i contemporànies”, Jordi Climent 
(revista Món aualé).  

 

15.05 – 16.10 h - Dinar al Casino de Vic 



DISSABTE, 26 DE MARÇ DE 2022 - TARDA 
MEV - Museu d'Art Medieval 

 

Els jocs de taula en la història. La història en els jocs de taula 

Què són? Miniatures? Reconstruccions històriques? Jocs inspirats en la història? La història 
sempre ha apassionat a molta gent i jugar en la història és un clàssic. Debatrem sobre tots 
aquests conceptes i jugarem en un entorn privilegiat, el Museu Episcopal de Vic. 

16.30 h - Taula rodona: 

• Oriol Comas (llicenciat en Filologia Romànica, creador i expert en jocs de 
societat, director del DAU Barcelona i escriptor de diversos llibres sobre jocs). 

• Jan Gonzalo (professor de la Universidad Rovira i Virgili, doctor en Comunicació 
i llicenciat en Periodisme, Geografia i Història, expert en la representació dels 
processos històrics i els conflictes a través dels jocs de taula i l'aplicació dels 
jocs en l'educació). 

• Meritxell Nieto (llicenciada en Filologia Clàssica i Psicologia, experta en 
aprenentatge basat en jocs i gamificació, sobretot en l'antiguitat clàssica). 

• Moderador: Oriol Montero (servei educatiu del MEV – Museu d’Art Medieval). 

18.30 h - Cloenda oficial. 

19.00 h - Visita lúdica al Museu Episcopal. 

  



Activitats complementàries al Congrés 

 

Festival de jocs 

 

DIUMENGE, 27 DE MARÇ DE 2022 - MATÍ D’11.00 – 14.00 H 

Plaça Major de Vic 

Gratuït. Obert al públic 

Coordina: Companyia de Jocs L’Anònima 

• Mostra de jocs tradicionals: morra, baldufes, bèlit, etc., a càrrec de la Federació 

Catalana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals. 

• Aixecada de càntirs, a càrrec d’Amics del Museu del Càntir d’Argentona. 

• Instal·lacions participatives, a càrrec del Col·lectiu La Galleda. 

• Tallers de fabricació de joguines, a càrrec de Va de Joc i Lo Llaüt. 

• Juego de la calva de Castella i Lleó, a càrrec de l’Asociación La Tanguilla. 

• Escacs, a càrrec del Club d’Escacs de Vic. 

• Joc de rol, cartes i miniatures, a càrrec de l’Associació El Gremi de Jocs + 

Llibreria Krítik, Vic. 

• Iniciació a Pokemon TCG. 

• Torneig introductori a Magic The Gathering. 

• Iniciació a Magic The Gathering. 

• Partides introductòries al joc de rol. 

• Iniciació al Bloodbowl, futbol americà fantàstic. 

• Llibres relacionats amb cultura popular i jocs, a càrrec de la Tradillibreria. 

• Taules de jocs, a càrrec del club de jocs Osona Juga i la col·laboració d’En Peu 

de Joc, GDM,  The Broccoli Tribe, Cuca Fera i botiga Gargamel. 

• Espai Jocs del Món, a càrrec d’Osona Juga. 

• Campionat d’Scrabble, a càrrec de la Federació Internacional d’Scrabble en 

Català. 

• Jocs en català, a càrrec d’Òmnium Cultural Osona. 

• Jocs matemàtics, a càrrec d’ABEAM. 

• Taller d’iniciació a les bitlles de 6. 

• Jocs de mancala, a càrrec de Jordi Climent de Món Aualé. 

• 11a jornada lliga de bitlles de 6, a càrrec de Clubs de Bitlles de Vic.  



DIMECRES, 23 DE MARÇ DE 2022 

Casals de gent gran 

 

Jocs als casals de la gent gran de Vic 

________________________________________________________________________ 

 

DIJOUS, 24 DE MARÇ DE 2022 - TARDA A LES 18 H 

Jocs de rol per a joves a la llibreria Kritik de Vic  

 

Jocs amb l'especialista David Díaz, Detective Papaya 

Cal inscripció prèvia a kritikvic@gmail.com o WhatsApp 637748441 

________________________________________________________________________ 

 

DISSABTE, 26 DE MARÇ DE 2022 – TOT EL DIA OBERT AL PÚBLIC 

Jocs històrics al vestíbul del MEV – Museu d’Art Medieval 

 

16.00 – 21.00 h - Partides de jocs de temàtica històrica i/o artística a 
les Sales del Museu 

Cal inscripció prèvia a educacio@museuartmedieval.cat 

________________________________________________________________________ 

 

Organitza: 

             

 

Col·labora:  

            

 

Amb el suport de: 
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