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Em declaro jugadora, no només d’escacs, també de butifarra, de bridge, de dominó, de 

Go, de jocs taula, tradicionals i moderns. De jocs que impliquen intel·ligència, 

estrategia i interacció social   i vull reivindicar la importància del joc a la societat, no 

només des del punt de vista lúdic sinó també com a eina d’aprenentatge clau pel 

creixement humà. 

 

Crec que a l’Ateneu li cal una adaptació al nous temps, amb tot el respecte pels escacs 

i per la imatge romàntica que generen els seus jugadors al jardí, cal que obrim 

l’espectre i donem cabuda a d’altres realitats que esperen  i necessiten ser escoltades. 

 

Per això, respectant al 100% l’activitat que s’està fent ara i el circuit de tornejos 

existent vull proposar-me com a catalitzadora d’aquesta nova realitat que busca espai 

d’expressió a l’Ateneu donant veu a d’altres jocs i d’altres jugadors.  

 

• Respectarem i potenciarem el circuit  de tornejos actual. 

• Donarem cabuda i organitzarem tornejos d’altres jocs tradicionals (bridge, 

domino, Go) i en farem difusió. 

• Donarem a conèixer què és la gamificació (aplicació de mecàniques de joc en 

entorns no lúdics) i en destacarem la seva importància en el segle XXI, 

especialment en el món dels negocis- 

• Difondrem la importància del joc com a element clau a totes les etapes de la 

vida. No només com a eina d’aprenentatge, sinó com a element d’interacció 

social i d’integració. 

• Farem presentacions dels jocs “moderns” o eurogames, tal i com se’ls coneix a 

Europa i al món. 

• Portarem autors a explicar el procés de creació i disseny d’un joc. 

• Conectarem el món del joc amb el món educatiu per ajudar a que el joc arribi a 

l’aula. 

 

I tot això ho farem amb la il·lusió i les ganes de reivindicar la secció com a punt de 

trobada i de foment de les relacions entre els socis. Farem que la gent tinguis ganes de 

venir a l’Ateneu a fer la partida! 

 

 

 


