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Editats “Agora Barcelona”, un joc
i un llibre sobre les places de la ciutat
Redacció

En col·laboració amb l’editorial Brabander, l’Ajuntament ha publicat
el joc “Agora Barcelona”, concebut per dos autèntics experts en
el món dels jocs de taula: Oriol
Comas i Jep Ferret. Aquesta proposta lúdica es desenvolupa sobre
un taulell que reprodueix els districtes de Barcelona i on hi ha marcades les seves places més rellevants.
Cada jugador té en el seu poder 30
vianants que haurà d’anar distribuint
pel taulell . Segons es recull a les normes, l’objectiu és “visitar les places
més boniques i interessants de cada
districte. Guanya el jugador que distribueix millor els seus passejants pels
districtes de Barcelona”. En síntesi,
doncs, ve a ser una curiosa versió turística del tradicional Risk, amb el qual
comparteix el seu caràcter de joc d’estratègia sobre un plànol.
Juntament amb el joc, l’Ajuntament i
Brabander han publicat també un llibre
amb el mateix títol, textos de Daniel Romaní (col·laborador habitual d’aquesta
revista) i fotografies de Miquel Tres. El
llibre –que inclou un conte de Màrius
Serra– constitueix una passejada per
les places més emblemàtiques de Bar-

celona, de les quals s’ofereix un ampli
reportatge fotogràfic i una explicació
detallada dels elements que configuren
la seva aparença actual.
El llibre (69’99 euros) i el joc (39’99
euros) es distribueixen per separat: el

primer caldrà buscar-lo a les llibreries i
el segon on venguin joguines. Una vegada junts, aquests dos productes es
complementen en la feina de divulgar i
reivindicar les places, autèntics punts
de trobada ciutadana.

Enciclopèdia de Barcelona
Barcelona necessitava disposar d’una recopilació de tot el
contingut de la ciutat. Organitzada en quatre volums i per
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