
DIVERCONCERT: On és la sargantana?
A càrrec de La Cuca Viu

La cuca de llum, la formiga, la rosa i altres bestioles d’un jardí 
s’aventuren a buscar la seva amiga sargantana, que s’ha perdut. 
Coneixeran personatges i històries ben originals: una papallona que 
no pot volar, mosques i mosquits llaminers, un cuc que ha menjat 
ceba per accident, formigues que es reparteixen grans de blat... La 
Cuca Viu us convida, a grans i xics, a endinsar-vos en el món de la 
poesia de la mà de les Bestioles de Joana Raspall.
Recomanat per a infants de 3 a 6 anys

Divendres 13 de desembre de 2019 a les 17.30 h

Activitat gratuïta amb aforament limitat
Lloc: Centre Cívic Nord

DIVERCUINA: Taller de minipizzes
A càrrec de Dani Maldonado

Passa una tarda d’allò més divertida preparant minipizzes delicioses 
amb els teus ingredients preferits i dona-li la forma que vulguis amb 
diferents motlles: d’estrella, rodona, quadrat... Aprèn una nova 
manera de berenar divertida i saludable!
 
Divendres 15 de novembre 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 4 de novembre �ns al mateix dia de l’activitat,
al telèfon 938 792 469 i, presencialment, al Centre Cívic Palou
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Palou

 DiverDivendres!  
DIVERFOTO: Taller de lightpainting
A càrrec de Bombeto

Heu pintat mai amb llum? Amb el DiverFoto tindreu l’oportunitat de crear escenes
màgiques amb pinzells de llum i generar imatges estàtiques i animacions sorprenents. 
Taller dirigit a famílies amb infants de 3 a 11 anys 

Divendres 17 de gener de 2019, de 17.30 a 19 h

Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1 o 2 infants), del 7 de gener 
�ns al mateix dia de l’activitat, al telèfon 93 879 58 92 i, presencialment, 
al Centre Cívic Jaume Oller
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller



Organitza:

iverCinema
iverCuina
iverConcert
iverFotoD

Arriben els  

DiverDivendres!

 La programació familia
r

 de la Xarxa de Centres Cívics!

OCTUBRE 2019 - G
ENER 2020

Activitats
DiverCinema
18 d'octubre

DiverCuina
15 de novembre

DiverConcert
13 de desembre

DiverFoto
17 de gener

DIVERCINEMA:
Zinematik: mecanismes cinematogrà�cs
primitius
A càrrec dels Jocs Ambulants Zinematik

Veniu a descobrir en família com es donava vida a les imatges 
abans del cinema. Coneixereu una col·lecció interactiva de 
màquines, artefactes i objectes que semblen sorgits de l’equipat-
ge d’un mag. No et perdis aquesta tarda de jocs cinematogrà�cs 
tan originals!

Divendres 18 d'octubre de 2019, de 17 a 19 h

Activitat gratuïta
Lloc: plaça Maluquer i Salvador


