
Imma Marín

Per saber més sobre mi

Tot  i  que  vaig  estudiar  magisteri  a  la  Universitat  Autònoma  de 

Barcelona, de seguida vaig tenir clar que em dedicaria a l’educació 

no formal.  La  infància i  l’educació em van atraure des de petita, 

però  quan  vaig  descobrir  el  joc i  l’esbarjo,  la  meva  manera 

d’entendre l’educació va canviar. Vaig començar com a voluntària en 

un  esplai  del  barri  de  Bellvitge  de  l’Hospitalet  de  Llobregat 

(Barcelona),  i  allà  vaig descobrir  les possibilitats  educatives en el 

temps de lleure dels nens i nenes, l’educació en valors i el valor de 

tot el que és lúdic més enllà de l’entreteniment, tot posant en marxa 

la  que seria la meva primera  ludoteca i  una de les primeres del 

país.

La feina a la ludoteca, juntament amb la meva experiència com a mare de tres fills, em va portar a 

descobrir la veritable dimensió del joc, i a partir d’aquell moment em vaig especialitzar en l’educació 

i comunicació a través del joc, les joguines, els videojocs i el disseny d’espais de joc i continguts 

lúdics. Fou precisament a través del projecte de la ludoteca que vaig entrar en contacte amb el món 

de la fabricació de joguines i el disseny de jocs, de manera que vaig poder anar ampliant la meva 

experiència i els meus coneixements en aquest camp.

Fa 16 anys vaig decidir  perseguir un somni inventant-me la meva professió, i fou així com  vaig 

emprendre en solitari un projecte d’empresa fonamentada en la consultoria i el desenvolupament 

de projectes entorn de l’educació i la comunicació a través del joc i l’activitat lúdica. I així va néixer 

MARINVA Joc i Educació. Al principi no estava gaire segura de poder viure’n, però el joc és un repte 

i qui no s’arrisca i emprèn... no arriba mai a saber de què és capaç! A poc a poc aquell somni es va 

anar convertint en una realitat, fet que m’ha permès i em permet pertànyer al grup de privilegiats 

que treballen en el que volen i els agrada. Tot un luxe: treballar jugant o jugar treballant!

El meu compromís amb el joc m’ha portat a fundar, conjuntament amb altres col·legues, l’Associació 

pel Dret de la Infància al Joc a Espanya (IPA Spain), de la qual sóc actualment la presidenta.



El meu present és diferent...

I és que aquella empresa que vaig començar en solitari acull avui un equip de 17 professionals a 

temps complert, experts en jocs, educació, comunicació i noves tecnologies (que són sens dubte 

una nova manera de jugar) i diverses desenes de col·laboradors per a projectes. La meva feina 

també ha canviat, ja que bona part del meu temps el dedico a la dinamització de l’equip, a estar a 

prop dels clients i a imaginar i orientar els projectes tot assegurant la màxima innovació i qualitat. I 

també per descomptat a llegir i jugar!

Em sedueix el futur...

Perquè segur que està ple de sorpreses, com el joc de l’oca i l’escala. Perquè em proposarà reptes, 

com els puzles i el mikado. Perquè em desperta curiositat com els calidoscopis. Perquè deixa via 

lliure a la imaginació i  la creativitat. Perquè fa possible mantenir l’esperança del  tot és possible! 

Perquè em predisposa a obrir-me al misteri i la bellesa. Perquè em permet seguir jugant (encertant-

la i equivocant-me), fins a acabar la partida... que espero que sigui ben llarga!


