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Estadi Narcís Sala
Dau Barcelona, festival del joc va començar, el 2012, com un festival de jocs
de taula. De seguida va passar a ser el festival del joc, de tota mena de jocs
(tret dels videojocs), això sí, mantenint el joc de taula com el cor del festival.
Certament, el joc de taula és una de les grans activitats humanes, com a
mínim, des de fa cinc mil anys. I ho és perquè quan juguem som més iguals,
som més lliures, ens relacionem i prenem decisions, imaginem i seduïm.
I, a més, ens divertim.

Benvolguts, benvolgudes,
Teniu a les mans el programa de la sisena
edició de Dau Barcelona, el festival
del joc que s’adreça a les famílies i als
jugadors experimentats. Per a alguns, una
apassionant finestra oberta a un món no
sempre prou conegut; per a d’altres, el
millor lloc de trobada i una gran oportunitat
per conèixer les últimes novetats.
Jugar és un dels verbs que conjuguem
des de fa milers d’anys. I si ho fem és
perquè ens agrada, però, sobretot,
perquè hi ha qui els pensa i els crea.
Dau Barcelona, en aquest sentit, posa el
focus en la creativitat dels autors de jocs,
dels veterans i dels novells.
Hi podrem veure i conèixer —al costat
dels responsables d’editorials i botiguers,
sempre imprescindibles— noms consagrats
internacionalment i d’altres que ens
mostraran els seus prototips.

Des de la primera edició, Dau Barcelona
ha anat creixent en nombre d’activitats i en
nombre d’assistents. Així, hem passat d’un
festival dels jocs de taula al festival del joc,
d’un festival d’un cap de setmana a un de
deu dies, d’un festival a Fabra i Coats a un
festival en diferents espais del barri de Sant
Andreu, amb la voluntat que el joc formi part
de la vida quotidiana de la ciutat.
En aquesta sisena edició, l’objectiu és el del
primer dia: convidar les famílies de Barcelona
a conèixer jocs, a jugar i a incloure el joc a
les pràctiques familiars. I proposar, a tots
els actors del món del joc, de trobar-se,
reflexionar i avançar plegats. I també afavorir
el talent dels creadors de jocs.

Dau Barcelona és un festival de ciutat.
N’és l’epicentre Fabra i Coats, però té la
intenció d’escampar-se per la ciutat, per
les escoles i pels centres cívics. Perquè
de nosaltres depèn que la nostra sigui
una ciutat juganera!

En aquest programa teniu una pila
d’activitats, per a famílies, per a infants,
per a jugadors avesats, per a nous creadors.
Per a les escoles, per als docents, per als
centres cívics. Per jugar a jocs de tot tipus:
des dels més populars fins als jocs de
simulació històrica més sofisticats, des dels
jocs tradicionals fins a un joc d’escapada
enorme. I hem obert un espai per als jocs
del futur, per als jocs híbrids que barregen
el joc de capsa i els nous dispositius.

Us convido a gaudir del programa i de les
activitats del festival. Comença la partida!

Jugueu cada dia una mica.
Es viu més i es viu millor.

Jaume Collboni i Cuadrado
Tinent d’alcaldia d’Empresa,
Cultura i Innovació

Oriol Comas i Coma
Director de Dau Barcelona,
festival del joc

Divendres 17 de novembre
De 17.30 a 21 h

Dauville
Joc d’escapada

En els jocs d’escapada es tracta de resoldre
un enigma en un temps limitat i amb l’ajuda
de tots els membres d’un grup. Aquesta activitat al·lucinant ha guanyat molts adeptes
en els últims anys. El Dau Barcelona, festival
del joc inaugura la sisena edició amb un joc
d’escapada de dimensions descomunals.
Dauville era una petita població minera a la
vora de Barcelona. El 1956 va caure en l’oblit,
després d’una deportació massiva dels seus
habitants. Ara, els descendents dels depor-

tats han arribat a un acord amb el propietari
actual: podran visitar Dauville el dia 17 de
novembre de 2017 durant un període màxim
de 3 hores per intentar recuperar objectes
personals dels seus pares i avis que encara
siguin a l’antic poble.
Joc creat per Àlex Gordillo i Iñaki Fernández.
Només amb inscripció prèvia
a barcelona.cat/daubarcelona

Fabra i Coats. Espai Polivalent i Espai Zero, Fàbrica de Creació
Dissabte 18 de novembre
De 10 a 21 h

Dissabte 18 de novembre

Dau històric
amb Alpha Ares

Els jocs de simulació històrica o wargames
( jocs de guerra) són jocs d’estratègia que
representen esdeveniments històrics, però
també fantàstics i de ciència-ficció. N’hi ha
que tenen petites fitxes de cartró i miniatures
molt elaborades.
Gràcies a un acord amb el club Alpha Ares
de Barcelona, el club de jocs de simulació
històrica més gran de l’Estat espanyol (www.
alphaares.com), el Dau històric acull les jornades Alpha Ares que aquest club organitza cada any i que apleguen bona part dels
wargamers de tot l’Estat i del sud d’Europa.
El Dau històric és la gran festa del joc històric, de fantasia i de ciència-ficció. S’adreça
a les famílies perquè coneguin de primera
mà aquesta branca dels jocs de taula, però
també és la gran festa dels wargamers de
tot l’Estat.
Descoberta i iniciació de jocs històrics
i de miniatures
A càrrec dels clubs Alpha Ares (Barcelona),
Rubicon (l’Hospitalet de Llobregat) i més
de 30 clubs de jocs de simulació històrica
d’arreu de l’Estat

Conferències Dau històric

Tornejos dels jocs Blood Bowl, ASL, Juego
de Tronos DBA, Flames of War, Euphoria,
Rumble Slam, X-Wing, Imperial Assault,
Malifaux, Infinity, Imperial Eagle i Batman
A càrrec de diferents clubs i associacions

12 h

18 h

Conferència: «Alan Turing i la Màquina
Enigma. Taller de criptografia»
A càrrec d’Òscar Font

Conferència: «Les interpreses, o com
prendre una fortalesa per sorpresa
(segles xvi i xvii)»
A càrrec d’Àlex Claramunt Soto, director
de Desperta Ferro Història Moderna

16 h
Creació d’una miniatura en directe
dels autors convidats al Dau històric
A càrrec de Michael i Alan Perry, els millors
escultors de miniatures del món

Demostracions i exhibicions de més de
25 jocs històrics, entre els quals destaquen
Memoir’44 (a càrrec de Jordi Roca), Circus
Maximus 3D (a càrrec del club Rubicon), Stalingrad, Advanced Civilization i els jocs de
l’autor polonès Wojciech Zalewski

19.30 h
Taula rodona: «La granularitat en el
wargame: el cas de la Guerra Civil
Espanyola»
Moderada per Martí Cabré (club SNAFU),
amb Javier Romero, David Gómez Relloso
i Antonio Catalán

Espai d’impressió de miniatures en 3D
A càrrec de l’associació Tangencial
Tallers de pintura amb pinzell, impressió
en 3D, escenografia, aerografia. Concursos
de pintura ràpida
Photocalls ambientats en l’època medieval
i en la Segona Guerra Mundial, a càrrec de
Cheap Films
Botiga de jocs
A càrrec de Jugar × Jugar, botigues especialitzades en joc històric i miniatures, i mercat
de jocs de segona mà

Fabra i Coats. Espai Polivalent, Fàbrica de Creació

Les escoles al Dau

El 2017 Dau Barcelona, amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona, fa
un pas endavant perquè el joc comenci a formar part de la vida quotidiana de les escoles de Barcelona, pels valors que se’n desprenen i per les competències curriculars
que interpel·la.

De dilluns 20 a dimecres
22 de novembre
De 9 a 12 h
Les escoles de Sant
Andreu visiten Dau
Barcelona. Jocs de taula,
tradicionals i de deducció
per a infants de 5è i 6è.
Amb la col·laboració del Districte
de Sant Andreu de l’Ajuntament
de Barcelona i el Centre de Recursos Pedagògics de Sant Andreu.
Amb el suport de diverses editorials
de jocs.

Dimarts 21 de novembre
De 17.30 a 19.30 h

Dijous 23 de novembre
De 17.30 a 20.30 h

Sessió de formació per als
docents de Barcelona, a
càrrec de Jordi Deulofeu,
professor de didàctica
de les matemàtiques i les
ciències de la Universitat
Autònoma de Barcelona
i especialista en la
introducció del joc a l’aula.

Sessió de demostració
per als docents de
diversos jocs i les seves
aplicacions a l’aula.

Amb la col·laboració del Consorci
d’Educació de Barcelona.

Amb la col·laboració del Consorci d’Educació de Barcelona.
Amb el suport de diverses editorials
de jocs.

Diferents centres
cívics i culturals
de la ciutat

Dimarts 21 de novembre
De 17 a 20 h

El Dau
als barris
Presentació simultània del
festival en deu equipaments
municipals, un a cada districte de la ciutat, amb un doble objectiu: fer conèixer el
festival als barris de la ciutat
i impulsar que el joc formi
part de la vida quotidiana
dels equipaments. Cada presentació mostrarà diferents
tipologies de jocs
Centre Cívic Drassanes
Carrer Nou de la Rambla, 43

Centre Cívic
Ateneu Fort Pienc
Plaça del Fort Pienc, 4-5

Centre Cívic El Sortidor
Plaça del Sortidor, 12

Centre Cívic Tomasa
Cuevas - Les Corts

Carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35

Centre Cívic Vil·la Florida
Carrer de Muntaner, 544

Centre Cívic La Sedeta
Carrer de Sicília, 321

Centre Cívic El Carmel
Carrer del Santuari, 27

Centre Cívic
Can Clariana Cultural
Carrer de Felip II, 222

Centre Cívic Zona Nord
Carrer de Vallcivera, 14

Casal de Barri Antoni
Miró Peris
Plaça de Carme Monturiol, 10

Canòdrom

Dimecres 22 de novembre
De 10 a 20 h

Dau
digital
Jornada de treball per a professionals i estudiants que
treballen en el desenvolupament de jocs i els seus
elements, en què els camins
entre joc de taula i joc tecnològic es creuen.
Diferents creadors mostren
la hibridació en els seus treballs i conviden a debatre
sobre el tema.

10 h
Conferència:
«La hibridació en joc:
les influències del rol i el
videojoc a TIME Stories»
A càrrec de Manuel Rozoy,
autor del joc

12.30 h
Taller pràctic de creació
d’escenaris per a TIME
Stories
A càrrec de Manuel Rozoy,
autor del joc

16 h
Conferència: «La creació
de nous jocs sobre la
relació entre el tangible
i el digital»
A càrrec d’Étienne Mineur,
director creatiu del taller
Volumique

18 h
Conferència: «Andrana
Project, el Phygital Game»
A càrrec de Rubén Morato, cofundador de Muquo
Games

Fabra i Coats.
Espai Polivalent,
Fàbrica de Creació

Dimecres 22 de novembre
De 17 a 20 h

Dau
sènior
Un dels col·lectius a qui més
els agrada jugar i que tenen
més temps per fer-ho és la
gent gran. Això és molt bo,
és clar, perquè els omple
temps i perquè els fa pensar
i estar actius.
Hi ha molts jocs que, a més
de distreure’ls, els faran
mantenir en forma la memòria, que els faran riure,
que els faran fer associacions conceptuals, que els
faran treballar en equip, etc.
A més, els jocs són una eina
de relació intergeneracional
molt potent.
Amb la col·laboració del Districte
de Sant Andreu, de l’Ajuntament de
Barcelona, el Consell de la Gent Gran
de Sant Andreu, i diferents editorials

Fabra i Coats

El Gran Dau

Sovint ens passa que no juguem prou, o que no juguem gens. No tenim
temps, diem, o és massa complicat, o fem altres coses. Per això té tot el
sentit oferir, com fa Dau Barcelona, prop de dues-centes taules cadascuna
amb una persona que explica un joc. Tan fàcil com seure i jugar.

Espai Polivalent i Espai Zero, Fàbrica de Creació
Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre
De 10 a 20 h
Jocs per a tothom, amb les editorials
4 Dados, Asmodée, Coaching Games,
Devir, DMZ Games, Edge, Games4Gamers,
GenX Games, Guerra de Mitos, Kibo
Factory, Lúdilo, Mercurio , NoSoloRol,
SD Games, Second Gate Games, Tantrix,
Tranjis Games, Viravi, Weeble Games
i Zacatrus
Jocs per a nens i nenes de 5 a 12
anys, amb les editorials Antonio
Conesa, Asmodée, Cayro, Devir, Djeco,
Games4Gamers, Haba, Juega Conmigo,
Lúdilo, NoSoloRol, Ocachess, SD Games,
Second Gate Games, Trígonos i Viravi

Espai «I tu, jugues en català?»
Jocs de llenguatge
A càrrec del Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona
Ens han robat el dau!
Joc de participació de Dau Barcelona 2017
A càrrec de Tot Jugar
Partida gegant de King of Tokyo
A càrrec de Devir
Botiga del festival
A càrrec de Jugar × Jugar
Ludoteca de la Plataforma per la Llengua

Diumenge 26 de novembre
16 h
V Torneig de Mots Encreuats
Dau Barcelona
A càrrec dels millors crucigramaires
i del millor jeroglificaire de Catalunya:
Anna Genís, Jep Ferret, Jordi Fortuny,
Marc Isern, Màrius Serra, Miquel Sesé,
Jordi Ventura, Pau Vidal i Nèstor Macià.
Crucifaci’ls: per a tots els públics
Crucifiqui’ls: per a crucigramaires avesats,
molt avesats

Carpa

(pati del davant de l’entrada
de la Fàbrica de Creació)

Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre
De 10 a 20 h
Jocs per a tothom, amb les editorials
2 Tomatoes, Abba Games, APA Boardgames,
Archipiélago Fénix, Black Box Work,
Boombox Boardgames, Brain Picnic,
Ediciones Primigenio, Invedars, La Fallera
Calavera, Looping Games, Lucky Loser
Games, Mont Tàber i Orca Jocs

Tercera planta,
Fàbrica de Creació
Dissabte 25 de novembre
10 h
Macropartida de Pathfinder:
«Asalto contra Absalón»
A càrrec de Devir i la Societat Pathfinder
de Barcelona

Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre
De 10 a 20 h
Aprenentage i demostració
de futbol botons
A càrrec de Button Maker BCN, Associació
Catalana de Futbol Botons i Barcelona
Futbol Botons Associació
Espai d’iniciació al shogi
(escacs japonesos)
A càrrec de l’Asociación Shogi en Español
Racó dels autors
A càrrec de Ludo, Asociación
de Creadores de Juegos de Mesa
Protojocs finalistes del concurs
Dau Barcelona-Verkami
A càrrec de Verkami
Presentació del CEL, Catàleg
d’Experiències Lúdiques
A càrrec de Laboratori de Jocs
Presentació del joc Alive!
A càrrec de la Ciutat de les Arts
i les Ciències de València
Jocs × Barcelona
A càrrec d’OpenSystems, Universitat
de Barcelona

Dissabte 25 de novembre
10 h
Campionat de Dau Barcelona
All Cracks de Futbol Botons
A càrrec de l’Associació Catalana
de Futbol Botons

22 h

18 h

Dau de nit, espai de joc lliure,
a càrrec d’Ayudar Jugando
Amb reserva prèvia a
barcelona.cat/daubarcelona

Lliurament dels premis del concurs
Dau Barcelona-Verkami
A càrrec de Verkami

Diumenge 26 de novembre
10 h
Cinquè Campionat Mundial
de Guerra de Mitos
A càrrec de GdM

Fabra i Coats. Tercera planta,
Fàbrica de Creació

Casal de Barri Ateneu L’Harmonia

Diumenge 26 de novembre
10 h
Campionat Interclubs de Futbol Botons
A càrrec d’Esplugues Futbol Botons Associació i Barcelona Futbol Botons Associació

Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre
De 10 a 20 h

Ens han
robat el
dau!

Dau Pro
Espai i activitats reservats per als professionals del sector del joc com ara editors, il·lustradors, dissenyadors gràfics, distribuïdors,
botiguers, clubs, bloguers, youtubers.

A càrrec de Tot Jugar
T’agrada jugar? Dau Barcelona et planteja un repte ben senzill: fer voltes per
tots els espais de Dau Barcelona a Fabra
i Coats i fixar-te en els cartells que hi ha a
les parets. Si n’analitzes bé la informació,
trauràs l’entrellat d’un cas que se’ns ha
colat al festival: la desaparició d’un dels
daus més antics del planeta que volíem
exhibir al festival.
Et convidem a jugar-hi i, si l’encertes,
participaràs en el sorteig d’un bon lot de
jocs cedits per les editorials de jocs de
Dau Barcelona.

Taller JEA Games 2016

Més enllà del Dau:
Museu d’Arqueologia
de Catalunya

Passeig de Santa Madrona, 39-41. Barcelona

De dijous 9 de novembre de 2017
a diumenge 14 de gener de 2018
(de dimarts a dissabte de 9.30
a 19 h, diumenges i festius
de 10 a 14.30 h)
EXPOSICIÓ

Jocs i joguines
a l’antiguitat

Plaça de Can Fabra

Dissabte 25 i diumenge 26 de novembre
De 10 a 14 h i 16 a 18 h

SAT! Teatre

Dissabte 25 de novembre
20.30 h
Places limitades

Patrocinador principal

Amb la col·laboració de

Barcelona

Patrocinador

Amb el suport de

Dau
Gala dels
tradicional Premis Dau
D’acord amb el Districte de Sant Andreu
tornem a la plaça de Can Fabra amb jocs
tradicionals i populars.
A càrrec de la Companyia de Jocs L’Anònima.
Amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals de la Generalitat
de Catalunya.

Joc convidat: tir amb fona
Taller d’iniciació
A càrrec de Foners Balears i l’associació
Foners Catalans
Jocs tradicionals de fira i festa
A càrrec de la Companyia de Jocs
L’Anònima
Espai de les baldufes
Creativitat i participació
A càrrec d’Arcadi Salada, mestre baldufer
Cucanya de la plaça Nova
(només dissabte)
A càrrec de la Comissió de Festes
de la Plaça Nova de Barcelona
Cucanya vertical (només dissabte)
A càrrec d’El Farcell
Exhibició i aprenentatge del joc
de la morra (només dissabte)
A càrrec de Morrapita
Bitlles, modalitat de 6 (només diumenge)
A càrrec de la Coordinadora Intercomarcal
de Bitlles/Birles i Associació de Bitlles
de Lleida
Bitlles, modalitat de 9 (només diumenge)
A càrrec de l’Associació Cultural de Bitlles
del Pallars
Exhibició i aprenentatge del joc del bèlit
(només diumenge)
A càrrec de l’Associació Cultural del Joc
del Bèlit de Sant Narcís, Girona

Dau Barcelona està organitzat per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona

Des del 2013, els Premis Dau Barcelona atorguen un guardó a una personalitat que hagi
dedicat tota la vida a l’estudi, la creació o la
divulgació dels jocs (proposat pels guanyadors dels dos últims anys), al millor autor de
l’any (atorgat pels mateixos autors de jocs)
i al millor autor novell de l’any (que dona un
jurat format per bloguers i youtubers espanyols del món del joc).
Enguany, un jurat internacional de crítics de
jocs atorgarà un nou guardó al millor autor
espanyol de l’any, patrocinat per Hispa, Asociación de Editores Españoles de Juegos
de Mesa.
Per primera vegada, els premis s’atorgaran
en una gala plena de sorpreses que se celebrarà al SAT Teatre, un espai ben arrelat al
barri de Sant Andreu.

Altres editorials participants
2 Tomatoes
4 Dados
Abba Games
Antonio Conesa
APA Boardgames
Archipiélago Fénix
Black Box Work
Boombox Boardgames
Brain Picnic

Cayro
Coaching Games
DMZ Games
Edge
Ediciones Masqueoca
Ediciones Primigenio
Goliath Games
Invedars
Juega Conmigo

Kibo Factory
La Fallera Calavera
Looping Games
Lucky Loser Games
Mont Tàber
NoSoloRol
Ocachess
Orca Jocs
Second Gate Games

Tantrix
Tranjis Games
Trígonos
Viravi
Weeble Games
Zacatrus

Centre de Recursos
Pedagògics de Sant Andreu
Ciutat de les Arts
i les Ciències, València
Consell de la Gent Gran
de Sant Andreu
Consola y Tablero
Crucigramaires del País
Cheap Films
El Club del Dado
Esplugues Futbol Botons
Associació

Federació de Futbol
Botons de Catalunya
Hispa, Asociación de
Editores Españoles
de Juegos de Mesa
JEA Games
Jugando en Pareja
La Mazmorra de Pacheco
Laboratori de Jocs
Ludo, Asociación de
Creadores de Juegos
de Mesa

Meepletopía
NoName Channel
Open Systems, Universitat
de Barcelona
Plataforma per la Llengua
Santa Clara BGCS
Societat Pathfinder
de Barcelona

Entitats participants
Agrupament Escolta Jaume I
Análisis Parálisis
Asociación Shogi en Español
Associació Catalana
de Futbol Botons
Associació Tangencial
Ayudar Jugando
Barcelona Futbol Botons
Associació
Boardgame Zone
Button Maker BCN

Clubs i organitzacions de jocs històrics i de miniatures
Alpha Ares
Area 51
Associació Napoleònica
de Catalunya
Bandua
Campaign Game Miniatures
Club Despertaferro Mallorca
Club Irregulares Plan B

Club Mournibal / L’Espiga
Club RECS Gavà
Club Silmaril
DBArcelona
Draco Ideas
Estalia Wargames
Fowtarna
Kekolandia Miniatures

Los Rincones del Baúl
Magister Militum Ibericus
Legio Barcino
Resina Planet
Rvbicon
Si Vis Pacem, Para Ludum
SNAFU Team
Softcombat BCN

Taktyka i Strategia
The Grumpy Shop
Tirada de Dados
Trafalgar Editions
VIIIIª Legión

Comissió de Festes de
la Plaça Nova, Barcelona
Companyia La Gralla,
Barcelona

Coordinadora
Intercomarcal de Bitlles/
Birles, Reus
El Farcell
Foners Balears

Entitats de jocs tradicionals
Companyia de Jocs L’Anònima
Arcadi Salada, mestre baldufer
Associació de Bitlles de Lleida
Associació Cultural
de Bitlles del Pallars

Associació Cultural
del Joc del Bèlit de
Sant Narcís, Girona
Associació Foners Catalans
Associació Morrapita,
Sant Carles de la Ràpita

Informació
general
17-26 novembre
Entrada gratuïta
Places limitades

Carrer de Santa Coloma, 39
Barcelona
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Canòdrom

Menjar i beure a Dau Barcelona
Durant el festival podràs anar a fer un mos als bars que
tindrem oberts a la Fàbrica de Creació i al Casal de Barri Ateneu L’Harmonia.

Tota la informació del festival a:

barcelona.cat/daubarcelona
#Dau17
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