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PREMIS DAU BARCELONA
Els premis Dau Barcelona tenen la voluntat de distingir l’excel·lència dels autors a
l’àmbit de la creació dels jocs de taula. Responen als objectius següents:
1. Refermar el concepte de festival basat en la creativitat, i per tant en els autors
de jocs.
2. Augmentar el prestigi social i cultural del joc en l’àmbit cultural català i espanyol,
així com amplificar la repercussió en els mitjans de comunicació locals.
3. Oferir un espai de reflexió a la comunitat organitzada al voltant del joc de taula,
a Catalunya i a Espanya.
4. Promoure la ciutat de Barcelona per posar-la al costat de les ciutats europees
capdavanteres en el món dels jocs de taula, com Nuremberg, Essen i Cannes.
Guardons
Es lliurarà a cadascun dels vencedors un guardó dissenyat especialment per a
l’esdeveniment que recull la imatge del festival.
Categories
S’estableixen tres categories, dues per a autors en exercici i una tercera per a la
carrera d’un autor viu o d’una personalitat relacionada amb els jocs que hagi tingut un
paper cabdal en la història de la creació de jocs de taula.
Millor autor/a de l’any 2016
Hi participaran tots els autors amb més d’un joc publicat i que n’hagin publicat
algun en el període de l’1 de novembre 2015 al 31 d’octubre de 2016.
Millor autor novençà/ana de l’any 2016
Hi participaran tots els autors que hagin publicat el seu primer joc en el període de
l’1 de novembre 2015 al 31 d’octubre de 2016.
Premi especial a una vida de jocs
Aquest premi s’atorgarà a un autor de jocs que hagi destacat per la creativitat, la
innovació de les seves creacions o a una personalitat del món de la cultura, la
universitat, la política, l’empresa o els mitjans de comunicació que hagi contribuït a
la promoció de la cultura del joc.
Les condicions per ser elegible, a més de la vàlua intel·lectual o artística de la
persona, són que estigui viva i que la seva designació sigui incontestable.

Jurats
Premi especial a una vida de jocs
El vencedor de l’edició anterior proposarà el guanyador l'edició d’enguany. La
persona proposada haurà de ser acceptada per l'Institut de Cultura de Barcelona.
Premi al millor autor/a de l’any 2016
El jurat estarà format pels vencedors de les tres edicions anteriors. Per a l'edició
2016 el jurat el constituiran els vencedors, en les categories de Millor autor/a i
Millor autor novençà/ana, de les edicions 2013, 2014 i 2015:
o
o
o
o
o
o

Antoine Bauza (França)
Etienne Espremann (Bèlgica)
Bruno Cathala (França)
Arve D. Fühler (Alemanya)
Vlaada Chvátil (Txèquia)
Manuel Rozoy (França)

Les deliberacions del jurat es faran virtualment i triaran el vencedor a partir de la
llista d’autors que han publicat un o més jocs des de l’1 de novembre de 2015 al
31 d’octubre de 2016. Aquesta llista és la que manté i actualitza contínuament el
portal
nord-americà
de
jocs
BoardGameGeek
(http://boardgamegeek.com/gonecardboard), la principal base de dades de jocs de
taula del món.
L’autor/a proposada haurà de ser acceptada per l'Institut de Cultura de Barcelona.
Els membres del jurat no podran ser escollits com a millor autor/a 2016.
El nom del guanyador es farà públic durant la gala del dia 16 de desembre de
2016.
Premi al millor autor novençà/ana de l’any 2016
El jurat estarà format per responsables dels millors blocs i webs especialitzats en
jocs de taula en català i castellà. Per a l'edició 2016 el jurat estarà format per:
o
o
o
o
o
o
o
o

Sergio Vaquero
Àlex Miret
Gabriel Ferbández
Ketty Calatayud
Rubén Asensio
Lorena Garcés
David Rodríguez
Miquel Jornet

Les deliberacions del jurat es faran virtualment i triaran el vencedor a partir la llista
d’autors que han publicat el seu primer joc des de l’1 de novembre de 2015 al 31
d’octubre de 2016. Aquesta llista és el que manté i actualitza contínuament el
portal
nord-americà
de
jocs
BoardGameGeek
(http://boardgamegeek.com/gonecardboard), la principal base de dades de jocs de
taula del món.
L’autor/a proposat haurà de ser acceptat per l'Institut de Cultura de Barcelona.
El nom del guanyador es farà públic durant la gala del dia 16 de desembre de
2016.

Lliurament dels premis
Serà el divendres 16 de desembre de 2016 en una gala que se celebrarà al Palau de
la Virreina.

