
GRAN 
DAU

Jocs per a tothom
A càrrec de les editorials: 

Espai “Tot Joc”
A càrrec del Centre de Normalització  
Lingüística de Barcelona

Dau Pro
3a planta, Fàbrica de Creació
Dissabte 19 i diumenge 20  
de novembre

Espai professional d’accés limitat a 
editors, autors, il·lustradors, premsa, 
distribuïdors i botigues.

• 2 Tomatoes
• En peu de jocs
• Falomir
• Tranjis
• Zombi Paella
• Gnomosaurus
• Second Gate
• GDM
• Magicbox
• Primigenio
• Loopin Games
• Zacatrus
• Extended Play
• SD Games
• Ludilo
• Top Toys
• Mercurio
• Rocket Lemon  
 Games
• Munt Games

Al Gran Dau hi trobareu molt d’espai per gaudir 
tant de les últimes novetats com dels jocs clàssics 
amb què fa temps que ens divertim. Hi haurà un 
demostrador a cada taula per, si us cal, expli-
car-vos les dinàmiques dels jocs. Independent-
ment de l’experiència amb els jocs de taula, tota 
mena de jugadors hi trobaran propostes interes-
sants. Només cal seure i jugar!
Espai polivalent, Fàbrica de Creació  
i Espai vertical 
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

• DMZ Games
• TCG Factory
• Devir
• Átomo Games
• Perro Loko Games
• Cayro
• Ex Regnum
• Barabar
• Tantrix
• Do it
• Ravensburger
• Lastuf
• Haba
• Futbolísimos
• Ibeyis Games
• Kakigoodenergy
• Tintura
• Invedars
• Boquerón Games
• Julibert
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Dau Nit
3a planta, Fàbrica de Creació
Dissabte, 19 de novembre
De 22.00 a 6.00 h

Espai lliure de jocs. Porta els teus jocs preferits  
i gaudeix de l’espai en la millor companyia.
Places limitades. Cal inscripció prèvia.

Campionats
3a planta, Fàbrica de Creació
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

· Troia, organitzat per Guerra de Mitos. Dissabte matí

· Safari Splash, organitzat per 2tomatoes. Dissabte tarda

· Unmatched, organitzat per TCG Factory. Dissabte tarda

· King of Tokio, organitzat per DEVIR. Diumenge matí

· Anell únic, organitzar per DEVIR.  
  Introducció diumenge matí, torneig diumenge tarda

· Carcassone, organitzat per Carcassone.cat. Diumenge tarda

· Punkapocalyptic, organitzar per Powermonger. Diumenge tarda

Espai de prototips i 9è Concurs  
de Protojocs i espai de prototips
2a planta, Casal de barri-Ateneu L’Harmonia
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

Un munt de prototips per descobrir i gaudir.  
A més podràs jugar amb el passaport lúdic.
Més informació a ludocatalunya@asociacionludo.com

Lliurament de premis
Dissabte 19 de novembre a les 17.00 h
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DAUET
Jocs per a infants  
de 3 a 10 anys
Escola Can Fabra 
Dissabte 19 i diumenge 20  
de novembre
De 10.00 a 14.00 h  
i de 16.00 a 21.00 h

A través del joc els més petits 
gaudeixen, descobreixen, apre-
nen i s’expressen. Al Dauet podem 
acompanyar-los i gaudir amb 
ells, guiats per editorials especi-
alitzades en joc infantil, que ens 
presentaran el seu catàleg per a 
infants de 3 a 10 anys.
A càrrec de les editorials: 

DAU  
EXPERT
Institut Martí Pous 
Dissabte 19 i diumenge 20  
de novembre
De 10.00 a 14.00 h  
i de 16.00 a 21.00 h

Si ja tens experiència en jocs de 
taula o vols aprofundir en aquest 
món, en aquest espai hi trobaràs 
jocs més avançats per descobrir 
o redescobrir 
A càrrec de les editorials: 

DAU  
HISTÒRIC
Institut Martí i Pous 
Dissabte 19 i diumenge 20  
de novembre
De 10.00 a 14.00 h  
i de 16.00 a 21.00 h
A càrrec de Alpha Ares, VIIIIa Legió, 
+1 al DAU, Mournibal
Visquem recreacions de la nostra 
història política, militar, social o 
econòmica a través de simula-
cions de fets passats, presents o, 
fins i tot, futurs. Juguem a reescriu-
re la història al voltant d’una taula.

· 2 Tomatoes
· En peu de jocs
· GDM
· Zacatrus
· SD Games
· Ludilo
· Top Toys
· Mercurio
· Munt Games
· TCG Factory

· Devir
· Trigonos
· Cayro
· Ravensburger
· Lastuf
· Haba
· Ludatica
· Plakks
· Asmodee

Circuit en cadira de rodes
Pati de l’escola Can Fabra 
Dissabte 19 i diumenge 20  
de novembre
De 10.00 a 14.00 h  
i de 16.00 a 21.00 h
A càrrec de la Federació Ecom.
Acció de sensibilització sobre les 
dificultats de les persones amb 
discapacitat física.

· 2 Tomatoes
· En peu de jocs
· Tranjis
· Second Gate
· GDM
· Primigenio
· Zacatrus
· Extended Play
· Synergic Games

· 4 Dados
· Mercurio
· TCG
· Devir
· Ex Regnum
· Do it
· Ravensburger
· Snafu
· Asmodee
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DAU TRADICIONAL
A càrrec de la Companyia de Jocs l’Anònima, Federació Cata-
lana de Jocs, Esports i Deports Tradicionals, Federació Balear 
de Tir de Fona, Assoziacione Giochi Antichi de Verona (Itàlia).
Pati de l’escola Can Fabra i de l’Institut Vapor del Fil 
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

Jocs populars de Catalunya: Tir de fona, Espai Punteria, Espai 
Baldufa, Io-io, Kendama, Pinta l’Oca del Dau, Bitlles de 9, Bitlles 
de 6, Aixecada de càntirs d’Argentona.
Esdeveniments singulars: 1r torneig de Lluita del Bac Dau 
Barcelona, Olimpíada Pa sucat amb Oli, Homenatge al mestre 
baldufer Arcadi Salada, Trobada internacional bèlit Dau Bar-
celona, Presentació llibre “Sonos Ludum” i “La morra” a càrrec 
del seus autors.

DAUS DE ROL
Primera planta, Casal de barri-Ateneu L’Harmonia
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

A Dau Barcelona tornem a proposar un gran espai de desco-
berta i iniciació als jocs de rol. Deixa volar la teva imaginació 
i viu mil aventures guiat per un narrador que et durà per una 
història fictícia i plena de sorpreses. En aquesta modalitat de 
joc sereu els protagonistes!
A càrrec de les editorials:
· Tot Jugar
· Shadowlands
· GDM
· Devir
· Maqui Edicions
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DAU DELS AUTORS
Institut Martí Pous. 
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

Seguim reconeixent la tasca dels autors de jocs. En aquest espai els 
assistents al festival podreu trobar 12 autors d’arreu, que us presentaran 
les seves creacions i us hi faran jugar.
· Josep Maria Allué
· Javier Martínez Gomez
· Isra i Shei
· Eloi Pujades
· Ferran Renalias
· Eugeni Castaño
· Raúl Luque
· David Díaz
· Pak Gallego
· Enric Aguilar
· Inma Gallardo
· Ignasi Ferré

UNA MICA MÉS DEL DAU
Menjar i beure al festival
Planta baixa, Casal de barri-Ateneu L’Harmonia. 
Dissabte 19 i diumenge 20 de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

Botigues del Festival
En l’edició d’enguany trobareu tres botigues dins el recinte del Dau.
Una al gran DAU, a càrrec de Kaburi
Una al Dauet, a càrrec d’Abacus
Una al Dau Expert, a càrrec de La Maquinària
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JOC DE PARTICIPACIÓ 
Enguany us proposem un joc que us portarà a descobrir tot el festival!

Hem amagat a tots els recintes del Dau les pistes per esbrinar un codi 
secret. Si les trobeu totes, podreu acabar el nostre lema:

El joc és  ______   ______   ______   ______   ______   ______   ______  

Volem destacar la gran aportació dels il·lustradors de jocs de taula, així 
que a tots els recintes del Dau 2022 hi hem col·locat vint reproduccions 
de portades de jocs de les editorials que participen en aquesta edició. 
En algunes d’aquestes reproduccions hem alterat una de les lletres del 
títol. Si les trobeu totes, podreu desxifrar el codi secret.

Com podeu participar-hi? 

Presencialment al festival: ompliu les paperetes de joc que trobareu als 
punts d’informació, amb el codi secret, les portades alterades i les vostres 
dades, i dipositeu-les a l’urna que trobareu a l’entrada de l’espai polivalent 
de la Fàbrica de Creació.

A través d’Instagram: un cop trobades totes les pistes, publiqueu una (o més) 
foto amb les reproduccions, dient quin és el codi secret i amb les etiquetes 
#DauBarcelona i #JuguemalDAU2022.

Entre els participants que hagin trobat totes les pistes i hagin resolt 
correctament el codi secret se sortejaran dos lots de jocs de taula: un per als 
participants presencials i un altre per als qui ho facin a través d’Instagram.

El sorteig entre els participants que hagin descobert el codi secret es farà el dia 24/11/2022 
i es contactarà amb ells per fer l’entrega del premi del 28/11/2022 al 2/12/2022.

Hi col·labora:

· 2 Tomatoes
· En peu de jocs
· Falomir
· Tranjis
· Zombi Paella
· Tot Jugar
· GDM
· Extended Play
· SD Games
· Ludilo
· TCG
· Devir

· Átomo Games
· Tantrix
· Ravensburger
· Snafu
· Lastuf
· Haba
· Futbolísimos
· Ibeyis Games
· Kakigoodenergy
· Asmodee
· 4 Dados
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BARCELONA JUGA TOT L’ANY

Botigues

Mostra d’iniciatives  
a la ciutat:
· Barcelona jugable
· Punt lila
· Consorci de normalització  

lingüística
· Jocs contra la soledat 

Antídots contra la soledat: El joc 
intergeneracional que genera idees 
creatives  per abordar la soledat

A Barcelona el joc hi és present tot l’any! descobreix on pots gaudir dels 
jocs de taula i de rol ben a prop de casa teva.

Central de jocs. Carrer de Numància, 112 
Cratosphere. Carrer de Bascònia 12. Local 1
Dungeon Marvels. Carrer d’Olzinelles, 49 
El Nucli. Carrer de Valladolid, 41 
Frikitomi Plaza. Carrer d'Ausiàs March, 43 
Gameria. Carrer d’Ausiàs Marc, 52 
Gigamesh. Carrer de Bailèn, 8 
Goblin trader. Carrer de Girona, 25 
ingeni BCN Games.  
Passeig de Sant Joan, 16 
JugarXJugar. Avinguda de Gaudí, 39 

Kaburi. Passeig de Sant Joan,11
La Jungla. Plaça de Sant Bernat Calbó, 8 
La Maquinària. Carrer del Llenguadoc, 82 
La tienda Scum. Carrer del Treball, 246 
Lupoteca. Ronda del General Mitre, 150 
Mathom. Carrer del Pi, 1 , local 10
Starship Games.  
Carrer dels Comtes de Bell-Lloc, 182 
The Curiosity Shop.  
Carrer de Ramón y Cajal nº 13 
Zacatrus. Carrer de Casanova, 3 

Entitats
4 daus de 6. linktr.ee/4dausde6
ALC Stronghold. Carrer de Garcilaso, 103 
Alpha Ares. Carrer d'Àlaba, 51
BarnaJocs. Carrer del Besos, 17 
BCN Wonders. Carrer de la Selva de Mar, 215
Club de rol Auryn.  
Carrer de Lorena, 77-79, Local 4 
Club Mournibal, Rol i Wargames  
a L’Espiga. Carrer de Joan Gamper, 30 
Daus del triangle. Carrer d'Ausiàs March, 60
Irregulares plan B. Carrer de Nogues, 59 
Juguem. Carrer de Berenguer de Palou, 64-66

Kleff. kleff.es
Kritik. Carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35 
La ploma negra.  
Carrer de Manuel Angelon, 1 
Mesa-Bcn. Carrer de Fonerai, 21 
Ruta 66. Carrer de Calàbria, 66
Sants Niggurath. Carrer d’Olzinelles, 31 
Sociedad Pathfinder Barcelona.  
pathfinderbarna.blogspot.com.es
Tirant lo dau. tirantlodau.blogspot.com/ 
Zas. Carrer de Piferrer, 94 
Ludo Ub. Gran via de les Corts Catalanes, 585

Softcombat
Junt a l'accés de l'Institut Martí Pous
Dissabte 19 i diumenge 20  
de novembre
De 10.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h

De la ma de Softcombats Barcelona 
Events podreu descobrir aquest 
esport d’equip i estratègia, aprenent 
tècniques de combat i participant en 
jocs de rol en viu.
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EL DAU  
ALS BARRIS
Presentació simultània del festival 
en 10 equipaments municipals de 
tots els districtes de la ciutat, amb 
un objectiu doble: fer conèixer el fes-
tival als barris de la ciutat i impulsar 
que el joc formi part de la seva vida 
quotidiana.

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 
Plaça del Fort Pienc, 4-5  
7 de novembre de 16.30 a 19.00 h

Centre Cívic La Sedeta  
Carrer de Sicília, 321  
8 de novembre de 17.00 a 20.30 h

Centre Cívic Font de la Guatlla 
Carrer del Rabí Rubèn, 22  
9 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Centre Cívic El Carmel 
Carrer del Santuari, 27  
10 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Centre Cívic Vil·la Florida  
Carrer de Muntaner, 544  
11 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Centre Cívic Baró de Viver 
Carrer de Quito, 8  
14 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Centre Cívic Casal de Barri  
Torre Baró  
Avinguda d'Escolapi Càncer, 5 
15 de novembre de 17.30 a 19.30 h

Centre Cívic Drassanes  
Carrer Nou de la Rambla, 43  
16 de novembre de 17.00 a 19.00 h

Espai Antoni Miró Peris  
Plaça de Carme Monturiol, 10  
17 de novembre de 17.00 a 19.00 h

Centre Cívic Tomassa Cuevas- 
Les Corts  
Carrer de Dolors Masferrer i Bosch, 33-35  
17 de novembre de 19.30 a 21.00 h

LES  
ESCOLES 
AL DAU
Sessions matinals  
per a escoles i instituts
Del dilluns 14 al divendres 18  
de novembre
Diferents espais del districte  
de Sant Andreu.

L’alumnat d’educació infantil, 
primària i primer i segon d’ESO 
faran tastets de jocs, acompa-
nyats de persones dinamitzado-
res, que els ensenyaran a jugar. 
Els jocs estan expressament se-
leccionats segons l’edat del grup.
Cal inscriure-s’hi prèviament.

Servei Comunitari  
al Dau Barcelona
Enguany, el Festival Dau Bar-
celona ofereix la possibilitat a 
l’alumnat de tercer i quart d’ESO 
de dur a terme l’acció de servei 
comunitari en el marc del festival.
Cal inscriure-s’hi prèviament.

Curs per al professorat
El 19 i el 20 de novembre s’oferi-
ran sessions presencials en el 
marc del festival.
Del 21 de novembre al 31 de març 
(dates per concretar) s’oferiran 
sessions presencials centrades 
a aprendre què són l’aprenentat-
ge basat en jocs i la gamificació, 
i quines estratègies podem fer 
servir per dur-los a les aules.
Cal inscriure-s’hi prèviament.
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