28ena edició

del 27 de desembre de 2013 al 4 de gener de 2014

Presentació
El Campi qui Jugui és el Saló de la Infància i la Joventut de la Catalunya Central
que té lloc a Manresa durant les vacances de Nadal.
Per primer cop el Saló abandona el Palau Firal i trasllada les seves activitats al Complex
del Vell Congost, i concentra les seves activitats en el segon tram de les vacances de
Nadal per optimitzar els recursos esmerçats. Obrirà del 27 de desembre de 2013 al 4 de
gener de 2014, tots els dies de les 16h a les 20:30h.
1985.

Enguany se celebrarà la vint-i-vuitena edició d'aquest Saló,que va néixer l'any

És organitzat per l'Associació Campi qui Jugui, formada per voluntaris sense ànim
de lucre, vinculats al món associatiu, de l'educació en el lleure, la pedagogia i la
docència. Neix l'any 1997 per cobrir el buit que deixava Jove Cambra, creadora del
Campi qui Jugui, que després d'organitzar-lo 10 anys, cedeix el projecte ja consolidat a
la ciutat per obrir-se a nous reptes.
Compta amb la col·laboració d'institucions públiques i privades i el suport de
l'Ajuntament de Manresa.
Durant aquests anys, el Campi qui Jugui s'ha guanyat un reconeixement no només
a Manresa, sinó també al conjunt de les comarques de la Catalunya Central, fet avalat
per l’afluència cada vegada més gran de persones provinents d'aquestes comarques. Tot
això fa possible que l'edició passada, 13.500 visitants entre infants i adults, gaudissin
durant el període de vacances nadalenques d'un espai ple d'activitats lúdiques i
d'esbarjo.

A qui va dirigit?
El Saló de la Infància i Joventut, Campi Qui Jugui, va dirigit preferentment als
nens i nenes, nois i noies entre els 3 i 14 anys de la Catalunya Central. Des de les
darreres edicions però, algunes activitats es fan extensives als adults afavorint la relació
intergeneracional.
Els nens d’edats entre els O i 3 anys disposen també d’una zona específica.

Objectius
El Campi qui Jugui té dos objectius primordials:
· Oferir un espai lúdic variat i divers als infants i adolescents de les comarques de la
Catalunya Central durant el període de les vacances de Nadal.
· Aprofitar el lleure infantil i juvenil per fer una tasca educativa, tot potenciant
actituds i valors com: la creativitat, el reciclatge, la solidaritat i el respecte a la
diversitat.

ACTIVITATS
Pavelló Vell Congost

En aquest espai hi trobarem la zona temàtica, enguany dedicada a l'univers, plena
de mons on tot pot ser possible.

Planeta aventura

Combinarà l'escalada amb rocòdrom, circuit d'habilitat i pista americana, dividit
en dues franges d'edat.

Planetari
Mitjançant el qual els participants coneixen els cosos celestes, aprenen a
localitzar planetes i estrelles i gaudeixen amb les històries antigues que els han
donat nom.

Planeta ciència

Espai per a l'experimentació, acostament lúdic i participatiu a la física i la
química.

Planeta natura
Els nostres exploradors espacials hauran de trobar i reconèixer els misteriosos
sers que hi habiten. Un hàbitat adaptat per a fàsmids ( animals que practiquen al
camuflatge com a defensa) inclourà réptils, insectes, lepidópters... Un formiguer
i una arna transparents mostraran l'organització de les abelles i formigues,
complementaran l'espai.

Batalla galàctica
L'imaginari cinematogràfic ha mostrat l'eterna lluita del bé i el mal navegant
entre estrelles. Dues naus oferiran als nostres visitants menuts la possibilitat de
sentir-se'n pilot.

Sínia
Dins les galàxies els astres giren els uns al voltant dels altres perseguint-se en una
cursa sense aturador. Enfilats a la nostra sínia a pedals, els nens i les nenes
giravolten al ritme dels estels.

Laberint

Una de les estrelles del saló, el laberint, estrena format. Enguany tindrà una
estructura transparent, i per passar d'un passadís a un altre caldrà resoldre els
enigmes sobre l'univers que les portes els formulin.

Sistema solar

Un puzle gegant convidarà als participants a reconèixer i identificar els planetes
que tenim més propers.

Kappla

Construeix el teu món, amb l'exitós joc de construcció de fusta Klappa.

Tallers

Els tallers de manualitats centraran la seva tematització en l'univers: planetes,
extraterrestres, naus... Desvetllaran la creativitat dels nostres artistes.

Maquillatge
Caracteritzar-se del personatge de moda, convertir-se en tigre o princesa, un
clàssic que no faltarà a la cita nadalenca.

Inflables
La manera més propera d'acostar-nos a l'ingravidessa: saltar, botar, lliscar... Els
nostres inflables ho faran possible.

Krpa+10

L'espai de joc per als més grans: videojocs, futbolí, Ping-pong ...
Però tocant de nou de peus a terra i recordem on som: el bàsquet no pot faltar
al Congost i tornejos de 3x3, campionats de tir o esmatxades faran més activa la
tarda.

Espectacles d'entitats culturals, i contes acabaran d'omplir tot aquest espai.

Espai gimnàstic

En aquest espai és previst, amb la col·laboració de l'EGIBA situar la zona d'acostament a
la gimnàstica esportiva, demostracions i tallers.

Inflables petits

En aquest espai, els visitants més petits del Campi qui Jugui podran trobar una
sèrie d’inflables que s’adapten a les seves característiques on podran jugar i
divertir-se amb altres nens de la seva edat sense haver de patir per a res.

Microxics

Aquest és un altre espai pensat exclusivament pels visitants més petits del campi
qui jugui, més concretament pels nens i nenes de 0 a 3 anys. Consisteix en un
espai destinat a ells on poden trobar piscines de boles, casetes, jocs simbòlics i
moltes altres coses més.

PLAY GROUND
El Play Ground és una estructura configurada per diferents blocs i que esdevé una
espècie de laberint amb obstacles pensats pels més menuts on hi ha piscines de
boles, circuits amb inflables, tobogans, túnels....

Corral d'en Pau

L'espai de joc soft amb elements de psicomotricitat en forma d'animals fets
d'escuma.

Exterior
A l'exterior dels pavellons hi trobarem espais com el circuit de motor, Skate,
bicicletes...
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