Comunicat de premsa

El Consorci per a la Normalització Lingüística impulsa el
JOCen10, el concurs pioner de tutorials de jocs de taula en
català

•
•

•

JOCen10 és una iniciativa que sorgeix en el marc del programa ‘I tu, jugues
en català?’
Els participants han de crear tutorials de jocs de taula en català
S’hi pot participar del 29 de març al 19 d’abril i els vídeos es penjaran al
canal de YouTube del programa ‘I tu, jugues en català?’

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) impulsa un any més actuacions
de promoció dels jocs i les joguines en català, a través del programa ‘I tu, jugues en
català?’, en el marc de l’agenda de la Direcció General de Política Lingüística de foment
de la llengua catalana en l’oferta i el consum cultural, especialment l’adreçat a la
població jove.
Donar a conèixer l’oferta de jocs i joguines en català a la ciutadania, fomentar l’ús del
català a través del joc i promoure la creació de tutorials en català sobre jocs de taula
són els objectius que enguany han dut el Consorci a organitzar el JOCen10, un concurs
pioner en l’àmbit dels jocs de taula en català.
Adreçat principalment a joves majors de 18 anys, el concurs busca la participació de
persones interessades tant en els jocs de taula com en la difusió de continguts a través
de les xarxes socials.
Tal com explica en el vídeo promocional la youtubera Juliana Canet, la dinàmica del
concurs consisteix a enregistrar vídeos tutorials que expliquin el joc de taula en
català, durant deu minuts com a màxim. El joc de taula escollit ha de formar part del
catàleg de jocs de les empreses col·laboradores del programa ‘I tu, jugues en català?’ El
catàleg de jocs es pot consultar a https://www.cpnl.cat/jocs/com-participar-hi/
El concurs tindrà lloc del 29 de març al 19 d’abril. A partir del 3 de maig es podran
veure tots els tutorials al canal de YouTube del programa ‘I tu, jugues en català?’ que
compleixin les bases del concurs (https://www.cpnl.cat/jocs/concurs-joc-en-10/)
Un jurat format per experts del món del joc, youtubers i creadors de continguts en
línia
El jurat estarà format per un representant del Consorci i especialistes del món del joc i
de les xarxes socials: Oriol Comas, expert en jocs i director del Festival del Joc Dau;
Ariadna Cid, presidenta de l’Associació Lúdico Cultural Stronghold; Juan José Peña,
propietari de la botiga Kaburi Rol & Games; Clàudia Rius, periodista cultural i creadora
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de continguts audiovisuals, i Long Li Xue, youtuber. Entre els premis, destaca un IPad,
una subscripció a Filmin.cat i vals de compra a les botigues de la cooperativa Abacus.
L’acte de lliurament de premis del concurs JOCen10 tindrà lloc el 28 de maig de 2021,
Dia Internacional del Joc. El primer i el segon tutorial guanyadors seran escollits pel
jurat. El 3r tutorial premiat serà el resultat de la valoració del públic.

Treball en xarxa amb empreses i comerços
Actualment el CPNL té 25 acords de col·laboració amb fabricants de jocs i joguines i
una xarxa de 276 establiments comercials que donen suport a les actuacions del
programa ‘I tu, jugues en català?’. Ofereix un catàleg de jocs en català de més de 1.000
productes, en actualització permanent, que es poden seleccionar per edat dels
destinataris, categoria i fabricant.
El programa ‘I tu, jugues en català?’ té com a objectius donar a conèixer i facilitar l'oferta
de jocs i joguines en català, fomentar-ne l'ús entre els ciutadans, fer créixer el nombre
de jocs i joguines en català presents als comerços i fer-los ben visibles. Està impulsat
pel CPNL, des dels 22 centres de normalització lingüística i els 146 punts d'atenció
que té arreu de Catalunya, en el marc de la política lingüística del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Consorci per a la Normalització Lingüística
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), creat el 1989 per la Generalitat
de Catalunya, 19 ajuntaments i la Diputació de Girona, està format actualment per 136
administracions públiques i disposa d’una xarxa territorial de 22 centres de normalització
lingüística i més de 140 punts de servei. El CPNL està adscrit a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística.
L’objectiu central del CPNL és facilitar a la població adulta l’accés al coneixement del
català i afavorir-ne l’ús. El treball en xarxa i el compromís dels diferents ens que en
formen part, i de les institucions que hi col·laboren, fan del CPNL un agent clau per a la
vertebració i la cohesió social del país.
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