
PROGRAMA DAU AL CANÒDROM

El Dau a les places, en els seus tres anys d’història dins el festival Dau Barcelona, ha 
esdevingut el festival de jocs de carrer més important mai fet a Catalunya. Pel nombre de les 
manifestacions lúdiques representades, per la procedència dels participants, per la seva 
combinació de demostracions i tallers d’iniciació i participació, és un festival únic a Europa. 
És el punt de trobada més important de joc dels països catalans.
Enguany es trasllad en bona part al Canòdrom.
Us convidem a venir i a participar. Una ocasió única de veure jocs difícils de veure en d'altres 
contextos.

● 7 regions europees: Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Astúries, Aveyron, Veneto 
i  Slovènia

● 17 poblacions representades 
● 25 modalitats de jocs 
● + de 200 participants de clubs i associacions

CODI: P PARTICIPATIVA D DEMOSTRACIÓ PD PARTICIPATIVA I DEMOSTRACIÓ C CAMPIONAT

Dissabte 17 matí (de 10 a 14.) 

Plaça Masadas 
Activitats participatives a càrrec de la Companyia de Jocs l’Anònima. P

❏  Espai baldufa: jocs amb baldufes amb els mestres baldufaires d’Arcada Salada.
❏ Espai taula: jocs de taula d’arrel tradicional: alquerc, moli de nou,
❏ Espai caganius: proposta lúdica pels més petits, amb domini de jocs que fomenten la 

descoberta 
❏ Espai punteria: anelles, granota, canut a càrrec de la Companyia de Jocs l’Anònima. 
❏  Pintem el joc de l’Oca, activitat creativa
❏ Retallables, els de tota la vida. A càrrec de la Germandat de geganters i trabucaires 

de Sant Andreu. P
❏ Actuació Miqui Giménez. P

Canòdrom
❏  Bitlles modalitat de 6, les més esteses a Catalunya. A càrrec de la Coordina 

Intercomarcal de bitlles/birles. P
❏  Curses de dolls de Cadaqués, velocitat i equilibri amb un càntir al cap. A càrrec 

ajuntament de Cadaqués.  PD
❏  Jocs amb càntirs d’Argentona, jocs variats amb el càntir com a protagonista. A càrrec 

del Museu del càntir d’Argentona. PD
❏  Curses de Prat de Comte: pedres, cresols, faneques. A càrrec de l’ajuntament de Prat 

de Comte. PD
❏  Cucanya de la plaça Nova de Barcelona, la centenària cucanya horitzontal. A càrrec 

de la Comissió de festes de la plaça Nova. P



❏  Fona balear, espectacular modalitat lúdica mallorquina. A càrrec de la Federació 
balear de tir amb fona. PD

❏ Exhibició de morra, joc d’habilitat i càlcul amb les mans,  jugat antigament per 
pescadors i pastors. A càrrec de Morrapita. PD

❏ Torneig internacional de bèlit, joc àmpliament practicat a casa nostra i molt estès per 
tot el territori europeu. A càrrec de Tot bèlit. Amb la presència d’equips d’Anglesola, 
Barcelona, Girona, Eslovénia i Verona. C

❏ Pilota valenciana al carrer, molt present a les poblacions valencianes, la modalitat de 
joc al carrer també s’havia practicat a Catalunya, ara la recuperem. A càrrec de 
l’escola de pilota del Pedreguer. C

❏ XI Trobada de xanques, d’instrument necessari per alguns treballs al camps que 
demanaven alçada a joc on es mostra l’habilitat adquirida. A càrrec de la Companyia 
La Gralla. PD

Dissabte 17 tarda (de 16 a hora foscant) 

Canòdrom 
❏  Curses de dolls de Cadaqués, a càrrec ajuntament de Cadaqués. PD
❏  Jocs amb càntirs d’Argentona, a càrrec del Museu del càntir d’Argentona. PD
❏  Curses de Prat de Comte, a càrrec de l’ajuntament de Prat de Comte. PD
❏  Cucanya de la plaça Nova de Barcelona, a càrrec de la Comissió de festes de la 

plaça Nova. P
❏  Fona balear, a càrrec de la federació balear de tir amb fona. PD
❏  Mostra de morra, a càrrec de Morrapita. PD
❏  Campionat de botifarra, a càrrec del Club de Tennis Tàrrega. C
❏  Retallables, a càrrec de la Germandat de geganters i trabucaires de Sant Andreu. PD
❏  Espai baldufa; espai taula; espai caganius; espai punteria, a càrrec de la Companyia 

de Jocs l’Anònima. PD
❏ Torneig internacional de bèlit, a càrrec de Tot bèlit. 
❏  Campionat de botifarra, a càrrec del Club de Tennis Tàrrega. C 
❏  Pilota valenciana al carrer, a càrrec de l’escola de pilota del Pedreguer. PD
❏ Actuació Miqui Giménez. P

Dissabte 17 vespre (21’30 a 23.) 
Espai Josep Bota, recinte   Fabra i Coats  

 Torneig de morra, a càrrec de Morrapita. C

Diumenge 18 matí (10 a 14.) 

Canòdrom
❏  Cucanya de la plaça Nova de Barcelona, a càrrec de la Comissió de festes de la 

plaça Nova. P
❏  Fona balear, a càrrec de la federació balear de tir amb fona. PD
❏  Retallables, a càrrec de la Germandat de geganters i trabucaires de Sant Andreu. P
❏  Espai baldufa; espai taula; espai caganius; espai punteria, a càrrec de la Companyia 

de Jocs l’Anònima. P
❏  Trobada internacional de bitlles. Demostracions i tallers participatius. Quatre 

modalitats de bitlles diferents i espectaculars: bitlles de 6 de Catalunya, bitlles de 9 del 
Pallars català, bolo vaqueiru de les valls d’Astúries i quilles de 8 de la regió de 
l’Aveyron francés. A càrrec de la Coordinadora Intercomarcal de bitlles/birles. PD

❏  Pilota valenciana al carrer, a càrrec de l’escola de pilota del Pedreguer. PD
❏ Actuació Miqui Giménez. P


