
DIVERCUINA: Sandvitxos originals
A càrrec d’Elena Matencio

Vine a passar una tarda d’allò més divertida fent els sandvitxos més 
bons i originals. Sabies que uns trossets de pastanaga poden ser les 
orelles d’un divertit osset i dues olives, els ulls d’un mussol? Aprèn, 
crea i diverteix-te mentre et prepares el berenar.
 
Divendres 17 de maig de 2019
Grup 1 (famílies amb infants de 3 a 5 anys): de 17.30 a 18.30 h
Grup 2 (famílies amb infants de 6 a 11 anys): de 19 a 20 h 

Activitat gratuïta amb inscripció  familiar
(1 adult + 1 o 2 infants), des del 6 de maig �ns
al mateix dia de l’activitat, al telèfon 938 499 045 i,
presencialment, al Centre Cívic Can Gili
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gili

DIVERCONTES:
Contes de nenes valentes
A càrrec de Sara Genovart Jané

Vols conèixer la Malala, l’Aina i el cavaller sense nom? Vols que 
t’expliquem les grans històries que amaguen? No et perdis aquesta 
sessió de contes de nenes valentes. 
(Recomanat per a famílies amb infants de 5 a 11 anys)

Divendres 15 de març de 2019, de 17.30 a 18.30 h

Activitat gratuïta amb aforament limitat
Lloc: Centre Cívic Can Gili

 DiverDivendres!  
DIVERCONCERT:
Vola imaginació amb Ail’as

Vola imaginació és un espectacle d’animació musical fresc, atrevit i emocionant! Et 
convidem a una tarda amb música i danses on gaudireu petits i grans en família! 

Divendres 7 de juny de 2019  de 17.30 a 18.45 h 

Activitat gratuïta
Lloc: plaça Sant Miquel

DIVERHORT: Crea el teu minihort en família
A càrrec de Laura Baños, d’Arrels i Brots

Veniu amb els més petits de la casa per crear un minihort on sembrarem verdures 
de temporada en contenidors reciclats: maduixes, llavors de gira-sol, tomàquet 
cirerol (cherry)...  Acabarem el taller dibuixant els marcadors del que haguem 
plantat i sembrat. Us emportareu a casa tot el necessari per veure com germinen 
les llavors i creixen les plantes...!
Per a famílies amb infants de 4 a 11 anys.

Divendres 26 d’abril de 2019, de 17.30 a 18.30 h

Activitat gratuïta amb inscripció  familiar
(1 adult + 1 o 2 infants), des del 8 d’abril �ns
al mateix dia de l’activitat, al telèfon 938 706 203 i, 
presencialment, al Centre Cívic Can Bassa
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Bassa



Organitza:

iverMúsica Electrònica
iverContes
iverHort
iverCuina
iverConcertD

Arriben els  

DiverDivendres!

La programació familia
r

de la Xarxa de Centres Cívics!

FEBRER - JUNY 2019

DIVERMÚSICA ELECTRÒNICA:
Instal·lacions interactives de música electrònica
A càrrec d’Orquestra Electrònica del Vallès

Vine a interactuar amb la música electrònica a través de nous 
instruments, estris i instal·lacions creades per l'Orquestra 
Electrònica del Vallès. 
Descobriu en família, petits i grans, les possibilitats de crear 
música electrònica a temps real d'una manera fresca i divertida.
(Per a famílies amb infants de 8 a 11 anys)

Divendres 15 de febrer de 2019, de 17.30 a 19.30 h

Activitat gratuïta
Lloc: Centre Cívic Nord
Nota: No cal inscripció. L’accés a la instal·lació serà per ordre 
d’arribada.

Activitats
DiverMúsica Electrònica
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DiverContes
15 de març

DiverHort
26 d'abril

DiverCuina
17 de maig

DiverConcert
7 de juny


