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Xankikipugui 
Associació cultural 

 
Breu història de l’Associació 
  
Som una Associació que promou diferents activitats i projectes entorn al circ, el teatre de carrer 
i els jocs, utilitzant principalment l’espai públic. També col·labora amb altres projectes de 
cultura popular i d'arts de carrer. Ens dirigim a tots els públics, tot i ser generalment els nens i 
nenes els principals beneficiaris de les nostre activitats. 
 
L’Associació es va gestar al Casal de Joves del barri de les Corts on un grup de joves amb 
diferents inquietuds artístiques i educatives van començar a fer activitats participatives al carrer 
i a col·laborar amb entitats i persones que treballaven en les mateixes línies. 
 
Aquestes són les activitats més rellevants en les que hem participat, algunes per iniciativa 
pròpia i d’altres amb col·laboració amb d’altres Entitats.  
 

• Hem participat a les 12 hores de Bitlles catalanes a Ivars d’Urgell i al Torneig 
Internacional de Morra que té lloc al setembre a Sant Carles de la Ràpita. 

• 10a Trobada de xanques de Barcelona. Després de 9 anys d’aquesta Trobada a 
Barcelona on hi participem des dels inicis, des de l’any passat vam assumir nosaltres 
l’organització de la Trobada més nombrosa i important d’aquest sector, que tindrà 
continuïtat al llarg dels propers anys. Comptem amb la col·laboració de diverses 
entitats com l’APCC (Associació de Professionals del Circ de Catalunya), la Federació 
d’Entitats del Clot - Camp de l’Arpa i l’Associació “Echasses pour tous”(Toulouse)  

• Participació en activitats i festes portant algun dels nostres muntatges o col·laborant-hi.  
És el cas de la Marató de TV3 a La Ràpita i la diada de l’11 de setembre a Barcelona, 
entre d’altres. 

• Participació en diferents Festivals i Fires. 
− Formació de Jocs tradicionals a la Jornada de monitors 2010 de la Fundació Pere 

Tarrés així com a diversos esplais i agrupaments. A títol individual alguns dels 
membres són formadors a l’escola EFA de l’Acellec. 

− Organització del Torneig de Bitlles catalanes dins de la calçotada popular de les 
Corts.  

− Curs “recursos educatius en el circ” organitzats per l’Associació RAF i el “Consejo 
de la Juventud de La Rioja” 

− Cabaret de circ al Casal de Joves de les Corts. Desembre de 2005. Actuacions de 
clown i d’altres disciplines artístiques.  

− Cercaviles i actuacions en Festes Majors de barris i pobles de Catalunya, també 
fora del principat, com a Borriol (Castelló, País Valencià) i Etxabakoitz (Pamplona, 
Navarra)  

− Col·laboracions amb entitats i col·lectius diversos, com associacions de 
discapacitats, gent gran, col·lectius i actes reivindicatius, etc 

• Participació a l’Escola de Cultura Popular FestCat, organitzada pel CPCPC, presentant 
l’experiència del 1r Festival de Jocs populars i tradicionals ‘Què t’hi jugues?’. 



Àmbits de treball 
 
Els àmbits en els que treballem actualment, seguint els objectius de l’Associació són: 
 

Els jocs tradicionals i populars. 
Les cercaviles i festes populars. 
Les tècniques de circ i el teatre de carrer. 
L’educació en el lleure i l’animació socio-cultural 
 

Seguint els principis de l’entitat hi ha una sèrie de línies que segueix l’Associació: 
 

• Tot els àmbits de treball de l’associació comparteixen un eix comú, la recuperació del 
espai públic com un espai cívic de participació, aprenentatge i expressió. 
 

• L’àmbit d’actuació, estudi, recerca i difusió de les activitats, es centra principalment en 
les terres de parla catalana, i per ubicació de l’entitat, al Principat de Catalunya i a la 
ciutat de Barcelona. 

 
• L’Associació promou projectes propis així com de col·laboració amb d’altres entitats 

amb objectius comuns. 
 
• Darrera dels projectes donem un especial importància a la pedagogia i la didàctica a 

utilitzar en les activitats. Volem potenciar valors com el reciclatge i la reutilització, 
l'austeritat, la integració, la relació entre iguals, l'educació no sexista, la laïcitat, i el 
respecte per les cultures, els pobles i les persones. 

 
 

Projectes actuals 
 
En aquests anys les línies de treball han anat variant segons la voluntat dels membres de 
l’Associació. Actualment aquests són els projectes que estem duent a terme: 
 

1. Espectacles de producció pròpia que són la principal font d’ingressos i que 
     s'ofereixen a escoles, instituts, centres cívics, associacions de veïns i  veïnes, 
     festes majors de barris i pobles, etc. 
 
2. Recursos educatius. 

a)  Lloguer o cessió de materials pedagògics: maleta de malabars, xanques, 
bagul de jocs tradicionals, bitlles catalanes, jocs de taula i d’altres materials 
festius.  
b)  Cessió de vestuari del nostre fons. 
c) Sessions formatives i tallers per a monitors i públic en general.  

 
3. Organització de tornejos: jocs de taula i bitlles catalanes 
 
4. Fons de documentació. En el local de l’Associació disposem d’una petita biblioteca a 
disposició dels socis i per al públic en general: llibres entorn al teatre de carrer, els jocs 
tradicionals i el folklore. També disposem de dossiers amb recursos educatius i revistes 
especialitzades com el Fiestacultura i Zirkolika. 
 



5. Organització d’una gran activitat anual a la Festa Major del Clot-Camp de l’Arpa on 
resideix l'Associació, i amb la voluntat de fer-ne ressò al barri i a la ciutat de Barcelona 
així com a tota la gent vinculada amb l’activitat en qüestió. És el cas de la Trobada de 
Xanques de Barcelona i el Festival de Jocs Populars i Tradicionals, objecte d’aquest 
document. 
 



 

 

 
 
 

PROJECTE ‘Què t'hi jugues?’ - 2012 
2n Festival de Jocs Populars i Tradicionals al Parc  del Clot 

 
 
 

Justificació 
 
 
En el temps que portem com associació hem tingut la oportunitat de recopilar les idees i 
coneixements que ens han donat avis i àvies, veïns i veïnes, mestres, amics, canalla...  Hem 
conegut, doncs, moltes altres persones que com nosaltres treballen per conèixer i difondre els 
jocs tradicionals i populars catalans, amb l’objectiu principal de passar-s’ho d’allò més bé 
conservant i difonent una part important del nostre patrimoni cultural. I va ser a partir 
d’aquestes experiències que sorgí la idea d’organitzar unes Jornades o Trobada de Jocs 
populars i Tradicionals a Barcelona, donat que considerem que és aquesta una gran mancança 
que tenim als barris i a la ciutat de Barcelona.  

Considerem que tot i haver-hi companyies professionals i associacions que mostren repertoris 
de jocs, jornades de jocs tradicionals dins de l'àmbit escolar, celebracions de jocs locals a 
festes majors, la Fira de la Pesseta a Tona, la Setmana del Joc a Manresa o la celebració del 
Dia Internacional del Joc; podem afirmar que hi ha una gran mancança a la ciutat de Barcelona 
de propostes on es doni a conèixer els jocs populars i tradicionals, i on qualsevol persona, 
estigui o no relacionada amb l'àmbit, pugui conèixer i participar dels jocs d'ara i de sempre, 
d'aquí i d'allà, com a part del nostre patrimoni col·lectiu. 

Així doncs volem oferir en un espai idoni, una gran mostra lúdica i participativa de jocs. Tant 
dels jocs que encara es practiquen a carrers i pobles com d’altres que potser ja s’han perdut 
però que pel seu interès cultural, social o històric creiem convenient donar a conèixer i explicar-
ne la seva dimensió. 
 
L'activitat la durem a terme el 17 de novembre de 2012 al Parc del Clot , amb la col·laboració 
de la Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa i dins dels actes de la Festa Major d'aquest  
barri.  

 
 
 
Objectius del Festival 
 

• Mostrar i recuperar els nostres jocs tradicionals, aquells que s’han jugat sempre als 
carrers i places, al bar, a casa o a l'escola, molts dels quals coneixem perquè hi hem 
jugat d’infants. 
 

• Crear un espai de trobada entre veïns i veïnes a partir dels jocs de carrer, en un 
ambient engrescador per a la coneixença entre veïns i veïnes i per a passar una bona 
estona tot recordant allò a que jugàvem. 



 

 

 

• Obrir espais de debat i reflexió entorn al joc i les seves dimensions socials i culturals. 

• Reflexionar sobre el joc popular i tradicional, i el fet de jugar a passar l’estona vs les 
noves formes de joc lucratiu, competitiu i professional. 
 

• Oferir un espai d’intercanvi de recursos entre les diferents entitats i persones             
interessades en el joc popular i tradicional. 

• Col·laborar en la conservació i difusió dels jocs tradicionals i populars catalans com una 
part important del nostre patrimoni social i cultural  

• Donar a conèixer cultures d’arreu del món a partir d’alguns dels jocs proposats.  

 

 
Destinataris 

El Festival de Jocs Populars i Tradicionals és una activitat oberta a totes les edats i a tots els 
públics. Tot i així hi ha un públic potencial com són els infants, els joves, els veïns i les veïnes 
del barri, i totes aquelles persones interessades en el jocs i els esports tradicionals. Per altra 
banda, l'activitat també va dirigida a esplais, agrupaments, ateneus, associacions i col·lectius. 

 

Desenvolupament  

El Festival de jocs compta amb les següents activitats obertes a tots els públics. 

� Exposició : Aquest any i com a novetat mirarem de muntar una exposició entorn 
als jocs tradicionals en un equipament emblemàtic del barri i al llarg del mes de 
novembre de 2012. 

� Fira de jocs del món.  Al llarg del dia hi ha una fira de jocs de carrer i de taula 
d'arreu del món, a càrrec d'associacions, entitats i botigues/empreses del sector, 
per a què tothom pugui jugar al que més li vingui de gust.  

� Olimpíada popular.  Equips formats per quatre persones podran mesurar les seves 
capacitats participant en els diferents jocs tradicionals que proposarem.  

� Exhibicions de jocs de Catalunya.  És un espai dividit al llarg del dia on col·lectius 
convidats de diferents localitats ens presenten aquell joc que practiquen, i després 
pot apuntar-s'hi tothom que ho vulgui.  

� Altres actes:  Al matí es farà un gran joc per la canalla a l'espai central, un dinar 
popular (gratuït per a tots els col·laboradors) i jocs de sobretaula. La nit del 
dissabte tornarem a organitzar el Torneig de Morra.   



 

 

 

 

Per què consideres que el projecte és especialment mereixedor d’aquesta 
dotació económica? 

 
Volem consolidar un festival on la gent pugui descobrir, aprendre o recordar com construir el 
seu espai lúdic amb activitats desvinculades del mercat de consum. 
    
Volem recordar que per gaudir del temps lliure només ens necessitem a nosaltres mateixos i  
algú amb qui compartir-lo. 
 
Volem recordar que tenim un patrimoni cultural col·lectiu que només seguirà viu si juguem en 
els nostres carrers i places. 
 
Volem recordar que som una societat viva i dinàmica que ha usat l’espai públic com a lloc de 
relació i expressió cultural, amb una proposta oberta i participativa. 
  
I tot això ho volem fer gràcies al treball voluntari i a la col·laboració desinteressada de 
col·lectius i entitats, produint un Festival que pot sortir endavant amb un pressupost mínim però 
imprescindible. 
 
Destinarem el pressupost a: 
 

• Publicar material gràfic, cartell i programa de mà 
 

• Material per als jocs 
 

• Premis simbòlics per als participants als concursos 
 

• Despeses de transport  
 

• Desplaçament dels col·laboradors vinguts de fora de Barcelona. 
 

• Lloguer de plats i coberts a una deixalleria per a no generar residus 
 

• Cost dels ingredients de l’àpat popular per als col·laboradors i associacions 
convidades que participen en la producció del acte. 
 

• Xapes del Festival 

 

 



 

 

 

MEMÒRIA 
Edició “Que t’hi jugues?” 2011  

L’edició 2011 va ser un èxit de participació, en que vam aconseguir generar un espai  on tots i 
totes ens vam poder expressar lliurement a través del joc.  

Tot el Festival va ser possible gràcies a la feina voluntària i la col·laboració de les següents 
entitats: 

Federació d'Entitats del Clot-Camp de l'Arpa, La Pinya (coordinadora de joves del Clot-Camp 
de l'Arpa), Cia La Gralla, Centre Cívic La Farinera, Ateneu del Clot, Fundació Surt (Intervenció 
comunitària Intercultural), Casus Bèlit, Ludoteca La Guineu, ArtiJoc, Cia de Jocs l'Anònima, 
Club de Bitlles Pineda, Associació Morràpita de Sant Carles, Amics de la Baldufa, Associació 
Echasses pour Tous, Ateneu Popular de les Corts,  Ass. XIP (Xarxa d'iniciatives pinedenques), 
Ass. de veïns del Barri de La Pau, Monitors del casal infantil El Vaixell, Tasca Serveis, Ass. 
Acathi, Centre cultural islàmic, Ass. Cultural i esportiva Anem de Bòlit, CPNL. 

Fem un recordatori del que va donar de sí el Festival 2011: 
 
FIRA DE JOCS DEL MÓN. 1a edició 
 

� Punt d'informació i servei de bar – Ass. Cultural Xankikipugui 
� Llibres de cultura popular - Tradillibreria 
� Bitlles catalanes - Club de Bitlles Pineda 
� El Bèlit - Col.lectiu TotBèlit de Barcelona 
� Jocs de carrer - Cia LaGralla 
� Jocs de taula i de tauler – Cia de jocs l'Anònima 
� Exposició de baldufes – Amics de la baldufa 
� Jocs gegants - Ludoteca LaGuineu 
� Taller de xanques de mà – Associació Echasses pour Tous de Touluse 
� Timbes modernes i jocs de cartes – Monja Jamón 
� Jocs d'enginy – Akilaclau 
� El criquet i Varakatai – Ass.de joves musulmans 
� La pinyata – Ass. Acathi  

 

PROGRAMA ‘ Què t’hi jugues?’ 2011 

DIVENDRES 4 novembre 
EscalaBirres al Fossar del Clot durant el concert de La Pinya 
 
DIVENDRES 11 novembre 
Jocs al cercatasques. Brindis al local de l'Associació 
 
DISSABTE 12 novembre 
Parc del Clot 
11 a 13:30h. Fira de Jocs del món . Hi trobareu jocs per passa l'estona a càrrec d'entitats del 
sector així com informació de les seves activitats. 
 
11:30 Concursos per la canalla: Cursa de sacs, cursa de pedres i llençament a tombar llaunes. 
  
12h Exhibició a càrrec del col.lectiu TotBèlit.  
13h Exhibició de La Morra vinguts des de La Ràpita. Guerra de xanques. 



 

 

 
14:30 Dinar. Fideuà, amanida, postres, vi i aigua.   
          Quinto de sobretaula. Llançament de pell de meló a càrrec de l'Oriol Canals. 
 
Tarda 
17 a 19h Olimpíada popular.  
Equips de 5 a 8 persones Proves: saltar a la corda, estirar la corda, llançament de ferradura, 
curses de sacs, cursa de “quàdrigues” 
 
17 a 19h  Fira de Jocs del món . Hi trobareu jocs per passa l'estona a càrrec d'entitats del 
sector així com informació de les seves activitats. 
 
Nit 
22:30 Ateneu del Clot. Jocs de taverna: la Rana i Torneig de Morra.  
 
Cartell: 
 

 
 
 
 



 

 

Imatges 2011: 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
Punt d’informació 

 

 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
Jocs del món  a la Fira 

 



 

 

 
 
 

 
Exhibició de morra 

 
Lluita de xanques 

 



 

 

 

 

 
Jugant al Quinto 

 
Bitlles catalanes 



 

 

 
 
 

 
Llançament d’espardenya i pell de meló 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Olimpíada Popular- cursa de quadrigues 


