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EN  LA  HISTÒRIA
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Carles Barrull, Institut Ramon Muntaner; Roger Costa, Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del 

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Elena Espuny, Institut Ramon Muntaner; Francesc Ferré, Serveis Territorials de Cultura Terres de l'Ebre; Angelines 

Gironès, Ajuntament d'Ascó; Mireia Grangé, Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre; M. Carme Jiménez, Institut Ramon Muntaner; Pere Lavega, INEFC de Lleida; Cristina Lasala, 

Ajuntament de Móra la Nova; Inmaculada Obiol, Serveis Territorials d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre; Joan Ortí, Universitat Jaume I; Àngels Pérez, Centre d'Estudis de la 

Ribera d'Ebre; Josep M. Pons, Universitat Rovira i Virgili – ISOCAC; Biel Pubill, Associació Cultural Lo Llaüt; M. Carme Queralt, Museu de les Terres de l'Ebre.

Aquest congrés és la cloenda del programa Els Jocs en la 
Història. 2008-2012, un cicle de quatre jornades d'estudi que 
s'han dut a terme anualment en diverses poblacions de 
Catalunya:

Amb aquest cicle s'ha donat a conèixer la pràctica i la transmissió 
dels jocs en diferents etapes de la història en els diversos territoris 
de parla catalana i territoris propers, s'ha creat un espai 
d'interrelació entre entitats, organismes i investigadors 
interessats en l'anàlisi dels jocs tradicionals i a través de la 
publicació anual de les actes i s'ha publicat una col·lecció 
monogràfica sobre el tema.

Oferir una visió ampliada, des de diferents 
àrees del coneixement, del tractament i dels 
materials que, entorn dels jocs, s'han 
presentat en les jornades anteriors.

Donar a conèixer tant les característiques 
singulars que particularitzen els jocs populars i tradicio
nals, com experiències i exemples de bones pràctiques dutes 
a terme amb aquests jocs en l'àmbit del lleure i de l'educació. 

Possibilitar l'anàlisi de les potencialitats del joc tradicional com a 
dinamitzador, no sols d'activitats culturals, sinó també del 
desenvolupament econòmic d'un territori.

Facilitar la creació d'un fòrum internacional aglutinador d'investigadors, 
docents, empreses i institucions que treballen en el coneixement i la recerca 
del món del jocs tradicionals en diferents etapes de la història i en 
l'actualitat.

objectius:

COMITÈ CIENTÍFIC ORGANITZADOR

CONGRÉS INTERNACIONAL 
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18 i 19 de maig de 2012
Casal Municipal de
Móra la Nova

Plaça de l'Església

 
d'Ascó

Rambla Catalunya, 8

Casal Municipal

CONGRÉS INTERNACIONAL 

Entrada lliure

Inscripció i pagament:  Data límit d'inscripció: 10 d  de 2012
(Marqueu amb una X l'opció escollida)

e maig

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que ha tingut l'amabilitat de facilitar-nos passaran a formar part 
de la base de dades de l'INSTITUT RAMON MUNTANER, responsable del fitxer, per un període de 12 mesos i seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació de les parts i informar-li de les 
diferents activitats que s'hi duguin a terme. Així mateix, fiquem al seu coneixement el dret que li assisteix d'accedir, rectificar o oposar-se respecte a les dades facilitades en els termes establerts a 
la legislació vigent, dirigint-se per escrit a la següent adreça: Institut Ramon Muntaner. Mas de la Coixa, Rotonda Eix de l' Ebre, s/n. 43770 MÓRA LA NOVA.

Nom i cognoms:                DNI

Adreça:            CP/Població:
     Telèfon:  Correu electrònic: 

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

Inclou esmorzars i dinars de divendres i dissabte i sopar-espectacle del divendres 18 de maig, 
documentació, un exemplar de les actes, itinerari pràctic “El patrimoni de joc a joc: Els jocs en temps 
dels moriscos a Ascó”, tallers pràctics, entrada a les exposicions i al Mercat del Joc Tradicional.

General: 60€      Reduïda: 45€ (estudiants, membres de centres d'estudis, docents, jubilats i aturats). 

Data         /            /2012

Signatura

Ingrés a Caixa de Pensions C/C Institut Ramon Muntaner 2100-0180-83-0200277863  Feu-hi constar 
Congrés Els Jocs en la Història.
Una vegada fet l'ingrés, envieu a l'Institut Ramon Muntaner per c/e (elena@irmu.org) la còpia de la 
butlleta d'inscripció degudament complimentada, juntament amb el comprovant d'ingrés bancari.

Els jocsEls jocs en la història:
congrés internacional 

També la trobareu a:

www.sre.urv.cat/irmu/jocs2012

Inscripció i pagament:  Data límit d'inscripció: 10 d  de 2012
Marqueu el col·lectiu, si s'escau:

e maig

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ Els jocsEls jocs en la història:
congrés internacional 

Ingrés a Caixa de Pensions C/C Institut Ramon Muntaner 2100-0180-83-0200277863  Feu-hi constar Congrés Els Jocs en la Història. Una vegada fet l'ingrés, envieu a 
l'Institut Ramon Muntaner per c/e (elena@irmu.org) la còpia de la butlleta d'inscripció degudament complimentada, juntament amb el comprovant d'ingrés bancari.

Data         /            /2012

SignaturaReconeixement de crèdits de lliure elecció de la UDL  
Alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia URV – Campus Sescelades/ Terres de l'Ebre

       Inscripció els dos dies (45€)         Inscripció seminari divendres 18 maig (30€)
Indicar mode de transport:       Autocar gratuït congrés* (només per Campus Sescelades)        Altres   
Professors i alumnes de l'Escola Catalana de l'Esplai. Tortosa (45€)
*L'autocar del congrés recull els alumnes al Campus Sescelades (Tarragona) el divendres 18 de maig a les 8:00 h. i retorna a Tarragona el 
divendres la nit, després del sopar-espectacle.

(45€)

També la trobareu a:

Col·lectius especials
Docents en actiu del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: cal efectuar la inscripció a l'aplicatiu de l'xtec. 

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que ha tingut l'amabilitat de facilitar-nos passaran a formar part de la base de dades de l'INSTITUT 
RAMON MUNTANER, responsable del fitxer, per un període de 12 mesos i seran tractades amb la finalitat de gestionar la relació de les parts i informar-li de les diferents activitats que s'hi duguin a terme. Així mateix, fiquem al seu 
coneixement el dret que li assisteix d'accedir, rectificar o oposar-se respecte a les dades facilitades en els termes establerts a la legislació vigent, dirigint-se per escrit a la següent adreça: Institut Ramon Muntaner. Mas de la Coixa, 
Rotonda Eix de l' Ebre, s/n. 43770 MÓRA LA NOVA.

Nom i cognoms:                DNI

Adreça:            CP/Població:
     Telèfon:  Correu electrònic: 

www.sre.urv.cat/irmu/jocs2012

Pal ensabonat a l’Ebre. Biel Pubill. Riba-Roja, 2005.
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09.30 h 

10.00 h 

10.45 h

11.10 h 

11.35 h

12.45 h

13.00 h

13.45h 

14.15h

16.15 h

16.30 h

18.00 h

18.30 h

19.00 h

20.30h. 

21.00 h

22.00h. 

23.00 h

Rebuda i lliurament de crèdits als participants.

Conferència marc: “L'Association Européene des jeux et 
Sport Traditionnels, réseau européen des jeux et sports  
traditionnels - Expériences et perspectives pour une voie 
alternative, entre sport et culture”, a càrrec de Guy 
JAOUEN, investigador, president de l'AEJST i de l'ITSGA 

Acte inaugural

 Pausa –cafè 

Trasllat en autobús a Móra d'Ebre i recorregut pels espais on 
es desenvolupa el Tradijoc VIII trobada de Jocs Tradicionals 
i populars de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta

Tornada en autobús al Casal Municipal de Móra la Nova

Modera: Pere LAVEGA. INEFC Lleida.

Taula rodona, amb les intervencions de:
- Xavier SUÑÉ. CRP del Tarragonès
- Narcís PARÉS. UPF
- Inma MARÍN. Marinva, Ludomecum. URL 

Debat

Dinar

Trasllat en autobús a Ascó.                                                 

Presentació de comunicacions de l'àmbit 1

Debat

Roda de presentacions de publicacions recents sobre jocs. 

Presentació de les actes de la Jornada Els Jocs i la 
Interculturalitat. (Berga, 2011), a càrrec de l'IRMU.

Itinerari pràctic “El patrimoni de joc a joc: Els jocs en 
temps dels moriscos a Ascó”, a càrrec de l'Associació Lo 
Llaüt d'Ascó i l'Institut de Flix.

Visita a l’exposició “Joguines trencades” de Miquel Àngel 
Juan, del Museu Llonovoy. Ajuntament  d’Ascó.

Sopar fred per als participants.

Orchestra Fireluche en concert "Joguines, instruments i 
objectes en moviment" al Casal Municipal d'Ascó.

Tornada en autobús a Móra la Nova /Tarragona

Àmbit 1: Els jocs en el segle XXI : 
noves tecnologies i ensenyament

Casal Municipal d'Ascó

CONGRÉS INTERNACIONAL 18 i 19 de maig de 2012
Móra la Nova / Ascó

Les persones interessades en fer propostes de comunicacions hauran d'informar a la 
secretaria de les jornades de les seves dades i el títol abans del 23 març de 2012. Els 
resums de les comunicacions, d'un màxim de tres-centes paraules, s'hauran d'enviar per 
correu electrònic abans del 13 d'abril de 2012 a l'adreça electrònica . 
El comitè científic organitzador, que decidirà sobre l'acceptació de les comunicacions 
proposades, es reserva el dret de seleccionar aquelles que s'inclouran dins el programa.

Els textos definitius s'hauran d'enviar abans del 16 de juliol de 2012 en format 
electrònic. Podran tenir fins a trenta mil caràcters i incloure documents gràfics i un 
màxim de tres imatges. 

Està previst que les ponències, les comunicacions i comunicacions-pòster aprovades 
pel comitè científic organitzador siguin recollides en una publicació.

elena@irmu.org

PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS-pòster
Aquest apartat es dirigeix a mostrar els resultats d'alguna recerca o experiència al 
voltant dels jocs i esports tradicionals en la història. El format serà d'1 m d'alt per 80 
cm d'ample. Se suggereix que consti dels següents apartats: títol, autors i filiació 
(institució), introducció, material i mètodes, resultats, conclusions i bibliografia.

Les persones interessades en participar en aquesta modalitat de comunicació hauran 
de comunicar-ho a la secretaria de les jornades abans del 23 de març de 2012 i 
presentar el contingut del pòster maquetat abans del 30 d'abril de 2012 a l'adreça 
electrònica . elena@irmu.org

Activitat reconeguda dins del Pla Formatiu de Zona del Departament 
d'Ensenyament.

V Jornades Formatives de Coordinadors/es del Pla Català d'Esport a l'Escola 
de Terres de l'Ebre

Activitat reconeguda per l'Escola Catalana de l'Esplai. Tortosa.

Activitat reconeguda com a Seminari Els jocs en el segle XXI: noves 
tecnologies i ensenyament per als estudiants de la Facultat de Ciències de 
l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (divendres 18 maig).

Reconeixement de 2 crèdits acadèmics per la Universitat de Lleida. 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS I ACTIVITATS FORMATIVES

Àmbit 2:  Jocs, comunitat, festa, turisme 
i ensenyament no formal. 

Àmbit 3: Les dimensions patrimonials 
del joc: cultura material i cultura 
immaterial

Àmbit 4: Comunicacions de temàtica 
lliure

Modera: M. Carme JIMÉNEZ. Institut Ramon Muntaner 

Ponència: “Europa Ludi, el concurs internacional de 
creadors de jocs de la fira Jugar x Jugar”, a càrrec d'Andrea 
CANELO. Ajuntament de Granollers.

Presentació de comunicacions

Pausa cafè

Presentació de comunicacions

Debat

Visita a les exposicions, mostres de pòsters i tallers pràctics al 
recinte firal de Móra la Nova

 Dinar

Modera: Joan ORTÍ. UJI i Institut Manuel Sales i Ferré d'Ulldecona

Ponència: "Col·leccionar emocions, difondre patrimoni. 
Els col·leccionistes i els museus dels jocs i dels joguets 
públics i privats a Catalunya", a càrrec de M. Carme 
QUERALT. Museu de les Terres de l'Ebre.

Presentació de l'audiovisual Joguines tradicionals amb elements 
naturals i/o reciclats a Móra la Nova.

Presentació de comunicacions

Debat

Modera: Biel PUBILL. IES Flix i Associació Cultural Lo Llaüt i CERE

Presentació de comunicacions

Debat

10.00 h

10.30 h

11.15 h

11.45 h

12.30 h

13.30 h

14.30 h

16.30 h 

17.00 h

 17.15 h

18.30 h

18.50 h

20.20 h

dissabte19de maig

Casal Municipal de Móra la Nova
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Casal Municipal de Móra la Nova

ESCOLA D'ESTIU DE JOCS TRADICIONALS

del 9 al 13 juliol, a Tàrrega-Anglesola
www. jocsanonima.wordpress.com

SECRETARIA DEL CONGRÉS
Institut Ramon Muntaner

Mas de la Coixa  Rotonda Eix de l'Ebre. N-420, s/n
43770 Móra la Nova

Tel. 977 401757  /   elena@irmu.org

Allotjaments  www.riberaebre.org/turisme  

Organitzen:

Fundació privada dels Centres d’Estudis de Parla Catalana

I N S T I T U T  R A M O N  M U N TA N E R

Amb el suport de:
El Punt Avui

Setmanari L'Ebre

col·laboren:
Associació Cultural Lo Llaüt d'Ascó
Associació Europea de Jocs i Esports Tradicionals
Associacions i entitats culturals de Móra la Nova
Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre
Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre
Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana
Diputació de Tarragona
Escola Catalana de l'Esplai de Tortosa 
Fundació Mossèn Víctor Sallent de Berga
Ideologies i Societat a la Catalunya Contemporània. URV
INEFC Lleida
Institut Escola 3 d'Abril de Móra la Nova
Museu de les Terres de l'Ebre
Pla Català d'Esport a l'Escola Terres de l'Ebre
Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l'Ebre
Serveis Territorials d'Ensenyament a les Terres de l'Ebre
Tradijoc. VIII Trobada de Jocs Tradicionals i Populars de la Ribera 
d'Ebre i la Terra Alta.

Hostal Fontdemora. Tel. 977 40 0204
Fonda Barcelona. Tel. 977 40 03 36
Mas Subirats. Tel. 977 40 28 54 
Alberg Juvenil Mas de la Coixa. Tel. 977 40 05 41
Hostal Sant Jordi. C. Mestres, 1. Tel. 977 40 04 58 
Hostal La Creu. Tel. 977 40 07 07 www.hostallacreu.com  
Mas la Sénia. Tel. 977 40 60 70 – 605 31 78 83. (casa de pagès)

Presència
Fundació Josep Irla

Nous Horitzons
Canal Terres de l'Ebre

MÓRA LA NOVA

AJUNTAMENT DE LA REIAL VILA
DE

Dissabte 19 de maig. Pavelló i recinte firal Móra la Nova                           

Exposicions, tallers de jocs i esports per a nens, joves i adults, 
Mercat del joc tradicional

DIADA DE JOCS I ESPORTS TRADICIONALS: 


