IOCUS, IX escola d’estiu de jocs tradicionals
Enguany, com gairebé tot, edició especial... EDICIÓ DE TARDOR
Per adaptar-nos a la situació provocada pel virus COVID 19 vam ajornar la celebració de
l’escola d’estiu que s’havia de celebrar del 26 al 30 d’agost a Coma-ruga. Finalment serà en una
altra població, Olvan al Bergadà, i en unes altres dates, del 23 al 25 d’octubre al Bergadà, en
concret a Olvan.
Complirem totes les mesures de seguretat COVID 19: distància, mascareta, mans.

Què proposem?
IOCUS, Escola d'Estiu de Jocs Tradicionals, és una acció de la Companyia de Jocs l’Anònima.
És l'única oferta formativa especialitzada, no reglada, en joc tradicional que hi ha al país. Amb
els millors professors i professores (àmplia experiència en el tema).

PRESENTACIÓ
Qui som? La Companyia de Jocs l'Anònima és una associació cultural que es dedica a la
recerca, recuperació, dinamització i divulgació del joc popular i tradicional. Amb una
experiència curta però intensa –l’associació neix el 2010-, els seus integrants acumulen força
experiència en el camp educatiu, escolar i del lleure, i en la dinamització d’activitats formatives
i lúdiques.

Què és IOCUS, Escola de Jocs Tradicionals?
La formació de dinamitzadors i dinamitzadores de cultura popular gaudeix de gran tradició a
Catalunya.
L’Escola d'Estiu de Jocs Tradicionals neix l’estiu del 2012, hereva de la desapareguda Escola
d'Estiu de Cultura Popular que organitzava la Generalitat a Horta de Sant Joan i que es va
deixar de celebrar el 2010.
La Companyia de Jocs l'Anònima (Cia.) manifesta la voluntat de recollir el testimoni de formar
a educadors i educadores de diferents àmbits en la modalitat intensiva, fent immersió en el
món del joc i interactuant de manera activa i oberta amb i en el territori on s'hi celebra
l'escola.
El 2011 es va dissenyar un projecte amb un termini de tres anys de treball en una comarca.
Aleshores l'escollida va ser l'Urgell. La bona acollida del Consell Comarcal de l'Urgell,
l'Ajuntament i entitats de Tàrrega i l'Ajuntament i entitats d'Anglesola, van fer que ens
inclinéssim per aquesta comarca. Sense el suport d’aquests organismes i de la Direcció de
Cultura Popular de la Generalitat, IOCUS no hagués estat possible.

El 2015 el projecte es va traslladar a la comarca d'Osona, en concret a Vic i Folgueroles amb un
notable èxit de participació i d'acollida de les propostes obertes a tot els públics.
Finalitzats els tres anys a la comarca d'Osona, i amb un gran èxit de participació.
El 2018 vam engegar una nova etapa de tres anys al Baix Penedès, en concret a Coma ruga i
enguany 2020 acomiadem aquesta etapa.

Balanç
En aquests vuit anys anteriors (2012 - 2019)
•

Han participat 165 alumnes,

•
Hem fet jugar a més de 1.300 nens i nenes en activitats organitzades per l'Escola
d'Estiu directament.
•

Hem visitat i desenvolupat activitats lúdiques i culturals a 11 poblacions.

•

Hem interactuat amb 36 entitats i empreses .

•

Hem organitzat 8 balls, 8 nits de joc, 7 concerts, 2 narració de contes obertes a la gent.

•
Hem mostrat jocs d'arreu dels Països Catalans, amb la participació de formadors
d'Astúries, de la Rioja, d’Aragó, de Galícia, del Principat, País Valencià i les Illes Balears.

Estem molt contents d’aquests resultats, i les valoracions de tots els participants són altament
satisfactòries. Però el que més valorem són els lligams que hem fet amb les persones i la terra.

ACTIVITATS IOCUS 2020
DIVENDRES:
•
•

Rebuda lúdica participants
Jocs tradicionals de gresca.

DISSABTE:
•
•
•

Els jocs i Gianni Rodari.
Bones pràctiques.
Joc de rol, El pirata dels 5 mars

DIUMENGE:
•
•

Taller de cançó improvisada i quinto a càrrec de Christian Simelio.
Jocs de taula i tauler

Enguany no farem activitats obertes al públic.

