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LA SEU D’URGELL



Plantejament del festival 2023
El Festival del Joc del Pirineu és un esdeveniment que respon a un model de festival de jocs clarament 
diferenciat de la resta dels que s’organitzen, tant a Catalunya com a la resta de l’estat.

La seva proposta radica en aconseguir convertir la població en un escenari gegant que respira jocs en tots 
els seus aspectes: espais de joc al carrer, en diferents edificis públics i privats, que involucra als comerços 
de la població i els seus restaurants així com els espais museístics.

Aquest projecte no es podria dur a terme de cap altra manera que amb una implicació total tant per part de 
l’Ajuntament com de totes les organitzacions locals, associacions empresarials, de comerciants i hoteleres, 
administracions públiques, mitjans de comunicació, centres educatius i, evidentment, els vilatans i vilatanes 
de la ciutat.

Una de les grans virtuts de La Seu d’Urgell és que és una ciutat que creu que el joc és cultura i així ho ha 
manifestat en la seva implicació en aquest projecte al llarg de les darreres cinc edicions i en la present.

De forma complementària, s’ha assolit un segon èxit: convertir-se en un esdeveniment de referència en 
el món lúdic, tant per a jugar en espais característics, especials i que no solen estar disponibles en altres 
festivals, com per a oferir experiències lúdiques singulars.

Experiències Lúdiques Singulars
Aquesta és una de les joies del festival. Durant el cap de setmana del festival en moltes i diverses 
localitzacions amb encant de la ciutat (museus, esglésies desacralitzades, bodegues medievals o antigues 
criptes) s’ofereixen experiències lúdiques immersives o amb encant, atrezzo, animadors professionals i en 
ocasions efectes especials. La totalitat d’aquestes activitats requereix inscripció prèvia a la pàgina web del 
festival.

Zones de joc
En diferents espais les persones visitants del festival podran rebre en servei de préstecs els jocs que 
desitgin d’entre el miler de jocs disponibles per a poder-los jugar còmodament. El servei de ludoteca serà 
dinamitzat per les associacions Ayudar Jugando, Allau i Companyia de Jocs l’Anònima.

Zona de joc infantil

Zona de joc familiar

Zona de joc per a experts

Zona de jocs gegants

Zona de jocs al carrer

Tornejos
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Espais d’exposició de jocs
Diferents editorials dels jocs de taula participaran del festival exposant els seus jocs i presentant les seves 
novetats. En diferents taules disposaran de personal que estarà ensenyant a tot el públic participant a jugar 
a aquells jocs que desitgin conèixer.

Joc dels Aparadors Enredats
Al voltant de 40 comerços de la ciutat participaran en aquesta iniciativa amb dues variants: el joc dels Daus 
infiltrats i el joc Endevina el joc. 

El joc dels Daus infiltrats, pensat per a infants, consisteix en esbrinar la quantitat de daus amagats als 
aparadors de diversos comerços de la ciutat. 

El joc d’Endevina el joc, pensat per a joves i adults, consisteix en passejar pels diferents aparadors que hi 
participaven i esbrinar el títol del joc que tenía el nom tapat per una banda amb el logo del festival.

El Joc a Taula
Durant els dies previs i durant el festival els restaurants de la ciutat varien la seva carta substituint els noms 
dels plats per noms relacionats amb noms de jocs de taula o convertint la carta en un joc en si mateixa. 
Aquesta ha estat una iniciativa seguida amb entusiasme per part dels restaurants i que ha rebut nombrosos 
elogis públics i privats per part del públic visitant al festival d’origen llunyà a la ciutat.

Premis Catalunya
Enguany s’atorgarà la 4a edició dels Premis Catalunya en les següents categories:

Distinció Amic o Amiga del Joc

La darrera guardonada amb aquesta distinció ha estat Imma Marín i enguany recau en Oriol Comas i Coma.

Premi al millor joc de taula infantil editat en català
Premi al millor joc de taula familiar/adult editat en català
Premi al millor joc de rol

Aquesta distinció, atorgada per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell a proposta de la 
Direcció Tècnica del Festival, pretén distingir cada any una persona o entitat que, amb 
la seva actuació personal i professional contribueix de manera significativa a la cultura 
del joc i especialment a la difusió dels jocs de taula.



F ITXA TÈCNICA

• Tipus d’oferta

· Experiències Lúdiques Singulars
· Exposició de productes lúdics
· Presentació de jocs
· Servei de ludoteques

Infantil
Familiar
Experts
Jocs tradicionals
Jocs gegants
Jocs al carrer

· Activitats familiars al carrer
· Espectacles
· Promoció del català com a idioma de joc
· Premis Catalunya

Millor joc infantil editat en català
Millor joc familiar/adult editat en català
Millor joc de rol

· Distinció Amistat del Joc
· Venta de jocs de taula

• Pressupost: 31.658€

• Productora: Quimera Entertainment Company SL

• Direcció Tècnica:
Carli Farràs  - Cap tècnica de l’àrea de promoció econòmica de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell
Marc Travé - co Director Tècnic
Pablo Giménez - co Director Tècnic

• Superfície aproximada: 4000 m2

• Assistència darrera edició: 6187 visitants

Dates: el gran esdeveniment és el 1r cap de setmana d’abril. 
Enguany
Cap de setmana del festival: dies 31 de març al 2 d’abril
Festival a les escoles: 27 al 30 de març
Joc dels aparadors: 20 de març al 2 d’abril
Joc dels restaurants: 20 de març al 2 d’abril

Periodicitat: Anual

Nom: Festival del Joc del Pirineu  Organitza: Ajuntament de La Seu d’Urgell
Edició: VIIè Festival del Joc del Pirineu Població: La Seu d’Urgell

Correu electrònic: info@festivaljocpirineu.cat

Pàgina web: https://festivaljocpirineu.cat/

Xarxes socials: @FestivalJoc

Telèfon de contacte: 663 543 583 - Marc Travé (Director Tècnic)



• Entitats col.laboradores

• Patrocinadors

• Ubicacions on es desenvolupa

Sala Sant Domènec
Espai Ermengol - Museu de la Ciutat
Museu Diocesà
Centre Cívic El Passeig
Biblioteca de Sant Agustí
Sala Immaculada
CETAP
Saló de Plens de l’Ajuntament
Sala d’Exposicions La Cuina
Hall de Les Monges

Hotel Nice
Parador Nacional
Parc del Cadí
Plaça dels Oms
Plaça Patalín
Carrer dels Canonges
Carrer Major
Plaça de les monges
Hotel Avenida

ALLAU
Ayudar Jugando
ALC Stronghold
GdM Games
Enpeudejocs edicions
Sugaar Editorial
Tantrix Iberica
Cayro Games
RA Games

Espai Ermengol
Consell Comarcal de l’Alt Urgell
Unió de botiguers de La Seu d’Urgell
Associació d'Hostaleria de l'Alt Urgell
Associació d'empresaris de l’Alt Urgell
Consorci per a la Normalització Lingüística
La Salle La Seu d’Urgell
ReGira Rocs




