
sinó també interessants nocions d’estratègia. 
Com bé saben els aficionats, no n’hi ha prou 
amb creuar paraules. L’enginy s’ha d’esmolar 
també perquè la paraula triada obtingui la 
màxima puntuació i guanyar així l’adversari. 

L
la intenció de la fede-
ració, amb web a www.
fiscrabble.cat, és seguir 
impartint sessions pràc-
tiques del joc a altres 

escoles de Sabadell que ho puguin 
demanar.

No cal dir que compten amb la 
complicitat de tot el professorat per-
què poques assignatures combinen 
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Lletres i números... en català
La Federació de Scrabble en Català ensenya el joc al col·legi Nostra Llar

tan bé les nocions bàsiques de mate-
màtiques amb les de llengua catalana 
i, a sobre, jugant.

A Sabadell existeix un equip de juga-
dors de Scrabble en català que ja com-
peteix en la lliga nacional. 

Entrenen al Centre Cívic de Can 
Balsach i se les han d’haver contra 
equips de Matadepera, Eivissa, el Prat, 
Manresa, Molins de Rei, Badalona o 

Cerdanyola entre altres. El nou furor 
de l’scrabble ve donat per l’auge de 
l’aplicació per a mòbils i tauletes  
«Apalabrados» que permet jugar en 
català, castellà i anglès, contra rivals 
llunyans i, si convé, la partida pot durar 
dies o setmanes.

El passat mes de febrer va venir a 
jugar a Sabadell el vigent campió del 
Món de Scrabble en català, autor dels 

mots encreuats del Punt Avui i res-
ponsable de la productora de pas-
satemps i jocs de paraules, Olissip, 
Miquel Sesé. 

Té el seu rècord en els  203 punts 
que va sumar amb la paraula Juli-
vert tot unint dues caselles verme-
lles de les que tripliquen el valor de 
la paraula, és a dir, va multiplicar per 
nou 

Dimarts passat, la Federació de Scrabble 
en Català va organitzar una lliçó pràctica 

d’aquest joc de taula a l’escola Nostra Llar. 
Alumnes de 5è i 6è de primària van aprendre, 

no només vocabulari,  

Carmina Boix impartint lliçons d’estratègia Adela Ruiz buscant la millor combinació de lletres

F. Gallén a la recerca del triple valor de paraula Eulàlia Baqués motivant els joves jugadors
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