
DIVERMÀGIA
Andrew i el bagul màgic
A càrrec de Toni Cors Magic

Coneixes la història de l’Andrew i el seu bagul màgic?
Acompanya’l per la plaça i descobreix quines coses extraor-
dinàries passen a l’interior del bagul. No et perdis aquest 
espectacle ambulant de màgia i humor per a tota la família!
 
Divendres 15 de maig de 2020, a les 17.30 h

Activitat gratuïta
Lloc: plaça Sant Miquel

DIVERCUINA
Taller de sushi
A càrrec de Dani Maldonado

Vine a cuinar en família un dels plats estrella de la cuina japonesa! 
Farem sushi de tonyina, de salmó, però també altres variants: de 
pastanaga, cogombre... Et sorprendran les possibilitats!
 
Divendres 20 de març de 2020
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 9 de març �ns al mateix dia de l’activitat, al telèfon 93 849 90 45 i, 
presencialment, al Centre Cívic Can Gili.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gilil

 DiverDivendres!  
DIVERPALLASSOS
Jo vull ser
A càrrec de Cia. Pallassos

A aquests dos pallassos no els agrada la seva feina i han de descobrir què voldrien 
fer. Mil i una peripècies per provar diferents professions �ns que trobin què volen 
ser realment! Vine a ajudar-los amb la família!

Divendres 5 de juny de 2020, a les  17.30 h 

Activitat gratuïta
Lloc: plaça davant del Centre Cívic Can Gili

DIVERCREA
Taller de pop-up!
A càrrec de Núria Güell

Amb una mica d'imaginació, paper, llapis i tisores pots crear la teva història per 
Sant Jordi. Vine a jugar amb les possibilitats que ofereix el paper per crear la teva 
targeta en tres dimensions.
Recomanat per a infants a partir de 5 anys

Divendres 17 d’abril de 2020, de 17 a 18 h

Activitat gratuïta amb inscripció familiar
(1 adult + 1 o 2 infants), des del 30 de març �ns
al mateix dia de l’activitat, al telèfon 93 840 60 69 i,
presencialment, al Centre Cívic Nord.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Nord



Organitza:

iverCiència
iverCuina
iverCrea
iverMàgia
iverPallassosD

Arriben els  

DiverDivendres!

La programació familia
r

de la Xarxa de Centres Cívics!

FEBRER - JUNY 2020

DIVERCIÈNCIA
La màgia de la ciència
A càrrec de La Mandarina de Newton

Vine a l’espectacle La màgia de la ciència on gaudiràs d’experi-
ments sorprenents: varetes que es camu�en, líquids que canvien 
de color, metalls que s’expressen en mullar-los, líquids que 
desapareixen, objectes que no cauen… I així, agafats de la mà de 
l’experimentació, viatgem de la sorpresa a l’aprenentatge de 
manera lúdica, divertida i participativa. Veniu?
Recomanat per a infants de 5 a 11 anys

Divendres 21 de febrer de 2020, de 17.30 a 19.30 h

Activitat gratuïta amb aforament limitat
Lloc: Centre Cívic Can Bassa.

Activitats
DiverCiència
21 de febrer

DiverCuina
20 de març

DiverCrea
17 d'abril

DiverMàgia
15 de maig

DiverPallassos
5 de juny


