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Ludivers és el festival més juganer que tenim a la nostra ciutat, dedicat a tot el que forma part del 
món lúdic, la creativitat i la imaginació. Un festival familiar, innovador i sorprenent que no deixa indiferent a        
cap dels participants. Un festival que converteix l’espectador en participant i el públic en actor principal. 

Feu vostre Ludivers i ajudeu-nos a convertir Girona en la ciutat més ludiversal de Catalunya.

VI FESTIVAL  DEL JOC
I LES CULTURES
DE LA IMAGINACIO
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JARDINS DE LA DEVESA 
DE GIRONA

PLANETA JUGANER
Amb la gran ludoteca del festival amb jocs de taula moderns, jocs tradicionals, jocs de 
construcció i un espai de jocs de rol. Us presentarem les principals novetats de les editorials 
i una mostra dels jocs del demà.

ESPAI LUDOTECA ESPAI EDITORIALS

ESPAI DE JOCS  
DE CONSTRUCCIÓ I D’ENGINY

Més de 500 jocs de taula moderns per a grans i petits. 

Divendres 24 de 17 a 24 h, dissabte 25 d’11 a 24 h  
i diumenge 26 d’11 a 19 h

A càrrec de Ludus Mundi

Espai dedicat a la mostra i presentacions de les principals 
novetats directament d’algunes de les editorials més 
importants de jocs de taula de casa nostra.

Dissabte 25 d’11 a 24 h i diumenge 26 d’11 a 19 h

Hi haurà una bona selecció de jocs: TheOffBits, Korbo, 
Broks, Cereball, Kinetic Sand i Perplexus.

Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 19 h

MINIPLANETA
Espai de joc lliure, espontani,  que desperta inquietuds amb diversos materials. Espai per 
interactuar i expressar el que sentim en connexió amb l’entorn i els diferents juganers. 

CANTEM EN FAMÍLIA ESPAI DE JOC LLIURE, ESPONTANI, 
ACTIU, AUTÒNOM I CONSCIENT

Taller familiar participatiu amb música, dansa, massatges, 
jocs, pessigolles, percussió i contes.

Divendres 24 a les 17.30 h.

A càrrec d’Anna Català i Helena Cabo.

Espai de joc amb diversos materials perquè la mainada hi 
interactuï de manera lliure i espontània per despertar les 
inquietuds que els sorgeixin.

Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 19 h.

A càrrec de l’Associació per al Joc Lliure.

CC La Rosaleda

LUDIVERS talks&

JOCS DEL DEMÀ

Descobreix jocs originals i coneix els seus autors. Sigues 
dels primers en jugar a aquells jocs que després acaben 
editats i ajuda als seus autors tot testejant-los.

Dissabte 25 d’ 11 a 22 h i diumenge 26 d’ 11 a 19 h.

A càrrec de l’Associació Ludo.

PATROCINA:



ESPAI DE JOCS DE ROL ESPAI D’EL PEQUEÑO RINCÓN  
DE LOS JUEGOS DE MESA

PRESENTACIONS I PARTIDES

ESPAI DE TORNEJOS

Jugarem a l’escape room de butxaca i farem una reflexió 
guiada post-partida (treball en equip, lideratge, les 
dinàmiques relacionals, ...) 

Dissabte 25 de 16 a 19 h.

A càrrec de Julia Iriarte i Mercurio.

Gravació d’entrevistes al públic pel seu canal de Youtube i 
dinamització de diversos jocs de taula.  

Dissabte 25 d’11 a 19 h. 

A càrrec de Fernando Vázquez i Daniel Benavides.

Vine a jugar a jocs de rol o inicia’t en aquest fantàstic món. 

- New Life, de EstudioAtLL. Divendres 24 a les 23 h a 
l’Espai Cívic La Rosaleda. A càrrec de Julia Iriarte.

- Dungeons & Dragons (v. 3.5 i 5.0).Dissabte 25 de 16 a 
19 h. A càrrec de 4 Daus de 6.

- Pequeños detectives de Monstruos. Diumenge 26 d’11 a 
12 h i de 12.30 a 13.30 h. A càrrec de Detectiu Papaya.

- Little Office. Presentació del joc d’oficis per l’equitat 
de gènere. Dissabte 25 d’11 a 14 h i de 16 a 19h i 
diumenge 26 d’11 a 14 h. A càrrec de Little revolutions.

- Passaport de la Ruta dels Dracs de Barcelona.
Presentació i petita gimcana del passaport. Dissabte 25 
d’11 a 14 h. A càrrec de Cucafera Games.

-  Victus-Barcelona 1714 gegant. L’autor del joc ens 
oferirà una partida de “Victus-Barcelona 1714” en la 
seva versió gegant. Dissabte 25 a partir de les 16 h. 
A càrrec de Toni Serradesanferm.

- ICTIO. Presentació del joc de cartes sobre els peixos 
continentals de Catalunya desenvolupat per la UdG.
Dissabte 25 d’11 a 14 h i de 16 a 19h i diumenge 
26 d’11 a 14 h. A càrrec de Jesús Ortiz de l’Institut 
d’Ecologia Aquàtica de la UdG.

Torneig del joc “Kubb” (bitlles tradicionals de Suècia).
Diumenge 26 a partir de les 11 h. 

Partides de demostració el dissabte 25 tarda.

A càrrec de JugarxJugar Girona.

Torneig del joc de taula “Tudor”. 

Diumenge 26 a partir de les 11 h.

A càrrec de GDM Games.

Torneig del joc de taula “Banjooli Xeet”. 

Diumenge 26 a partir de les 16 h. 
A càrrec de GDM Games.

PARTIDES A ESCAPA!ASSOCIACIONS I CLUBS 

Associacions i clubs especialitzats en diferents temàtiques 
del joc vindran a participar al festival proposant un munt 
d’activitats i espais de joc.

- Tindrem jocs de punteria, jocs tradicionals de fusta i les 
Baldufes de l’Arcadi. Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 
a 14 h i de 16 a 19 h. A càrrec de la Cia. l’Anònima i la 
Federació Catalana de Jocs Tradicionals.

- Partides de demostració i dinamització de les taules de 
joc. Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 14 h i de 16 a 
19 h. A càrrec de CaWa Girona, Associació Kodama, Club 
de jocs de taula Blanes, Ocificció,...

- Jocs per a l’aprenentatge de les matemàtiques dins i fora 
les aules. Diumenge 26 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h. A 
càrrec de AdemGi i SET, grup de jocs d’ABEAM.

COL·LABORADORS:

PARTICIPANTS:

ASSOCIACIONS I CLUBS:



PLANETA ARTICIENCIA
Espai de creativitat i ciència amb tallers artístics i científics per a totes les edats. 

TALLER DE CISTELLERIA CREATIVA TALLER DE FANG AMB LES MANS

TALLER DE PIGMENTS DE COLORS
TALLER DE PASTA DE DENTS  
NATURAL

TALLER D’OLIS AROMÀTICS  
I MEDICINALS

TALLER CRAZY AARON’S 
THINKING PUTTY

Amb un dels materials més utilitzats per a la cistelleria, 
teixirem objectes de decoració o petits utensilis, per veure 
la tècnica de la cistelleria d’una manera fàcil i divertida
Dissabte 25 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
A càrrec de Xarxa de museus de les comarques de Girona.

Només amb les nostres mans i alguna eina, podrem 
manipular el fang, ja sigui com es feia antigament amb xurros 
o bola inventant noves maneres de treballar-lo.
Diumenge 26 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
A càrrec de Xarxa de museus de les comarques de Girona.

El pigment de color és la base i l’origen de totes les pintures: 
pintura al oli, aquarel·la, pintura acrílica...En aquest taller 
aprendrem a fer pintura acrílica amb relleu i pintarem.
Diumenge 26 de 16 a 19h.
A càrrec de Raquel Moron.

Aprenem a fer la nostra pròpia pasta de dents de manera 
natural, sense cap producte químic i sense generar residus.
Dissabte 25 de 12.30 a 13.30 h.
A càrrec de l’Associació Naturalistes de Girona.

Creem i descobrim les possibilitats que ens ofereixen els olis 
essencials, les seves propietats aromàtiques i medicinals.
Dissabte 25 d’11 a 12 h.
A càrrec de l’Associació Naturalistes de Girona.

Experimenteu amb la pasta intel·ligent Thinking Putty…
Trenqueu-la, premeu-la, estripeu-la, regireu-la, peteu-la, 
estireu-la… un munt de possibilitats a les vostres mans!
Diumenge 26 d’11 a 14 h.
A càrrec de Zeppelin un món de jocs.

PLANETA IMAGINARI
Descobriràs un espai de lectura familiar on fer volar la imaginació. 
Presentació i lectura de contes a càrrec dels seus autors.

ESPAI DE LECTURA “AIXÒ NO ÉS UN ALTRE 
 CONTE XINO”

PLAYHUB “EL VOL DE L’ORENETA”

Podreu gaudir d’un espai de lectura familiar on 
descobrir un munt de llibres que parlen sobre la natura 
i els animals.
Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
Col·labora Biblioteques de Girona i Panini Books.

Vols passar-t’ho bé en plena natura i en anglès? Llegirem 
contes, cantarem cançons, jugarem a jocs, farem 
manualitats i molt més... tot en anglès! Let’s play!
- The Colour Monster a les 11h (d’1 a 4 anys)
- The Gruffalo a les 12:30 h (de 4 a 8 anys)
Dissabte 25 d’11 a 14 h.
A càrrec de The Hub

Teatre d’ombres xineses en què el conte explica la història 
de Mao Zedong, el fundador de la República Popular de 
Xina. 
Dissabte 25 a les 17 h.
A càrrec de Flower Soup.

Com cada any, l’oreneta fa el seu viatge migratori, però 
aquest any tot és diferent. No troba la casa on cada any fa el 
niu, els carrers són buits i les escoles tancades... I les altres 
orenetes, on han anat?.
Diumenge 26 a les 11.30 h.
A càrrec de Selvàtica teatre i amb la col·laboració de Creu 
Roja Girona.



PLANETA GASTROLUDIC 
Espai gastronòmic del festival amb diferents propostes culinàries i una àrea de tallers 
gastrolúdics. Hi trobareu una variada oferta gastronòmica i el servei de bar del festival amb 
el xiringuito més Ludiversal de la ciutat. 

TALLERS GASTROLÚDICS

“PATÈS VEGETARIANS: DIPS SANS!” 
Espai on els nens i nenes poden descobrir senzills i ràpids, 
sans i nutritius patés vegetarians. Pràcticament sense  
cuinar s’aconsegueix una alternativa més saludable al 
formatge d’untar o al paté tradicional. Una fantàstica opció 
per a un berenar o un pica-pica, com a canapès, entrants 
o acompanyament.
Dissabte 25 d’11 a 14 h.
A càrrec de l’Associació Nuïtat.

“MOSSEGADES DOLCES: BOLETES ENERGÈTIQUES” 
Divertidíssima forma de fer una mossegada dolça i a la 
vegada plena d’energia, súper versàtil, amb moltes opcions 
d’adaptar-la als vostres gustos, per aconseguir una opció 
sana per portar d’excursió, quan fem una celebració o 
simplement quan vols un caprici.
Dissabte 25 de 16 a 19 h.
A càrrec de l’Associació Nuïtat.

“BEE CREATIVE”
Oferim als visitants informació sobre les abelles, com 
s’organitzen, els seus cicles, com diferenciar una abella 
d’una vespa i que fer per ajudar-les. Podreu crear, amb 
materials reciclats com el suro i el paper, unes abelles que 
es podran col·locar en un rusc gegant que haurem construït.
Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 19 h.
A càrrec de Flower Soup.

“TASTEIG DE MEL” 
Donarem a conèixer diferents tipus de mel i la importància 
de les abelles al nostre entorn.
Diumenge 26 a les 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h.
A càrrec de Flower Soup.

PLANETA CLICK&DIT 
Espai dedicat al joc i a les noves tecnologies. Hi trobareu videojocs, realitat virtual, realitat 
augmentada i diferents aplicacions lúdiques.

EL RACÓ DELS VIDEOJOCS 

QUÈ SÓN ELS eSPORTS? 

ESPAI DE REALITAT VIRTUAL

Espai amb consoles actuals i retro per gaudir en família tot 
provant novetats o recordant clàssics dels videojocs. Amb 
la dinamització a càrrec d’ OSITO.

- Mostra de consoles i partides a videojocs variats.
Divendres 24 de maig de 19 a 22 h a l’Espai Cívic 
La Rosaleda.

- Especial evolució del joc Fifa.  
Dissabte 25 d’11 a 14 h.

- Especial jocs temàtics sobre Star Wars. 
Diumenge 26 d’11 a 14 h.  
A càrrec del Rincón del Gamer.

Xerrada sobre el món dels eSports, amb la participació d’un 
integrant de l’equip Reds Gaming. En acabat s’organitzarà 
un petit torneig del joc Fifa 19. 
Dissabte 25 de 16 a 19 h.
A càrrec d’El Rincón del Gamer i Reds Gaming.

Xerrada sobre com la realitat virtual canviarà el món dels 
videojocs. En acabat es podrà fer alguna partida amb 
ulleres VR.
Diumenge 26 de 16 a 19 h.
A càrrec d’El Rincón del Gamer i d’El Local VR.

MENÚ DEL FESTIVAL

- Fórmula vermut (xips, olives i fruita seca)
- Hamburguesa de vedella amb espinacs saltats, salsa de 

ceba i mostassa
- Hamburguesa vegetal de cigrons i verdures amb cremós 

d’alvocat i germinats de remolatxa
- Paperina de 4 croquetes de rostit
- Paperina de 4 croquetes d’espinacs
- Patates braves amb pela amb salsa per llepar-se els dits!
- Estics de pollastre

A càrrec de

Especialitats argentines: Empanades, alfajores, pizzes  
i quiches.

A càrrec de

JARDÍ DEGUSTACIÓ – LA ROSALEDA

VOLVER

CREPERIA MAR
Parada de creps dolces i salades.

LLAGURT 
Parada de iogurts i batuts.

FLOWER SOUP
Parada de sucs de fruita i verdures, 
aigua de fruita natural i snacks orgànics.



SATEL·LITS
ESPECTACLES LUDIVERSALSDestaquem els satèl·lits del nostre planeta Ludivers amb instal·lacions interactives  

de gran format que trobareu repartides pels jardins.

APARADOR WORK IN PROGRESS 
“UN MÓN DE JOCS” AMB POPPIK

DESCOBREIX ELS JARDINS 
DE LA DEVESA

ESPAI DRONS 

Seguint l’estil Pixel Art, els participants “stickejaran” un 
mapamundi entre tots, i posteriorment s’hi situarà l’origen 
dels jocs de taula clàssics.
Del 20 al 26 de maig.
A la botiga Zeppelin un món de jocs.

Divendres 24 a les 18 h.
A càrrec de l’Associació Naturalistes de Girona.
Sortida: Punt d’informació del festival.

Comparteix la passió per volar.
Dissabte 25 i diumenge 26 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h.
A càrrec d’Educaires.

CAMÍ SENSORIAL AXUXÉ AXUXÀ

LA SUPERBLEDA

TANT SE VAL D’ON VENIM

PISTA D’AVENTURES

EXPOSICIÓ DE CAMINS MIGRANTS

ESPAI GRAFITI

Descalça’t i camina pel camí sensorial que trobaràs dins 
els jardins. Del 24 al 26 de maig. A càrrec d’Art-Crea.

Famílies de tots els planetes, avis, àvies i tietes, escoles, 
escolasses i escoletes,  ja tenim la paraula màgica que tot 
ho resol: AXUXÉ AXUXÀ! 
Amb ella farem possible que els refredats marxin ben lluny,  
viatjarem en vaixells, pops i balenes molt operístiques, 
gaudirem de massatges ben melòdics i de pessigolles amb 
perfum de croquetes.  Celebrarem aniversaris a ritme de 
vals i deixarem que la pluja vingui i se’n vagi entre pètals, 
avions i vaques fent mu mu.
Perquè…amb les paraules màgiques s’hi juga, s’hi balla i 
sobretot s’hi canta!
Divendres 24 de maig a les 19 h.
A càrrec de

Tots tenim superpoders. Els tenim tan amagats que costen 
de trobar, però quan els necessites, apareixen.
La Bleda té la força d’una formiga perquè pot aixecar set 
vegades el pes d’una formiga, té el poder de desaparèixer 
perquè només aclucant els ulls ja no es veu, i pot salvar qui 
convingui només dient “un-dos-tres-salvats”. Però quan 
sorgeixi un problema “real”, una necessitat “real”, ella 
tindrà el superpoder més real de tots: la imaginació.
Diumenge 26 de maig a les 18 h.

A càrrec de

Espectacle de titelles en el marc del projecte d’educació en 
valors humanitaris sobre la crisi de persones refugiades.
L’espectacle titellaire relata la història de l’arribada 
d’un nen nou, en Zer, a la classe de la Ziga-Zaga, una 
pilota màgica de futbol que interactua amb els infants i 
proporciona immenses alegries a tots durant els partits 
a l’hora del pati. Quan ella s’assabenta de la imminent 
arribada del Zer, té por de no agradar-li i, sobretot, tem 
que no vulgui jugar amb ella. No obstant, arriba l’infant 
nou a l’escola i, malgrat no parlar el català, la Ziga-Zaga 
s’adona que es poden entendre. Comprèn que el Zer està 
més espantat que ella i que les seves pors eren només 
inseguretats, perquè no es coneixien. Gràcies a la Ziga-
Zaga, el Zer aconseguirà integrar-se a la classe i als 
màgics i divertits partits de futbol de l’hora del pati.
Dissabte 25 de maig a les 18 h.

A càrrec de 

Dins els jardins de la Devesa hi trobareu un circuit 
d’aventures amb tirolina per a totes les edats. 
Del 24 al 26 de maig. A càrrec de RutacSL.

L’exposició mostra l’experiència viscuda per infants que van 
fugir dels seus països, amb la família, i van patir un llarg 
periple per acabar arribant a un camp de refugiats a Grècia.
Del 24 al 26 de maig. A càrrec de Creu Roja Girona.

L’artista OXURS ens pintarà un grafiti en directe amb 
temàtica de videojocs i portarà una escultura que ha fet 
basada en l’últim Assassin’s Creed.
Diumenge 26 d’11 a 14 h. A càrrec d’OXURS.

ESPAI BOTIGUES
Espai comercial dedicat a la venda de 
productes relacionats amb el festival.        

Jardins de la Devesa
25 i 26 de maig d’11 a 19 h. 



LUDIVERS talks&
Converses, xerrades, tallers que permetran parlar i debatre obertament 
sobre el joc, els videojocs, l’educació i la criança.

Lloc: Espai Cívic La Rosaleda . Entrada gratuïta.

"Retransmissió en directe a la pàgina 
@ludiversgirona de Facebook"  

A càrrec de NaciónPodcast

“VIDEOJOCS I ADOLESCENTS: 
RISCOS I BENEFICIS” 

“I TU... JUGUES A CLASSE?”

“PROHIBIT JUGAR A PILOTA!” “ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
A TRAVÉS DEL JOC”

La psicòloga i comunicadora Julia Iriarte ens resoldrà 
dubtes per poder ajudar als nostres adolescents i joves 
a fer un ús responsable dels videojocs.
Ens parlarà dels beneficis dels 
videojocs i dels seus perills 
potencials, de la seva aplicació 
a l’aula, de les recomanacions 
d’edat segons el sistema PEGI, de 
l’educació emocional a través dels 
videojocs…
Divendres 24 de maig a les 17.30 h.
Julia Iriarte, psicòloga i comunicadora especialitzada en 
oci alternatiu familiar, creadora del blog Bebé a Mordor  i 
del Calendario Friki.

Una formació teoricopràctica pensada 
per a tota la comunitat educativa 
que cregui en el joc com a eina 
facilitadora de l’aprenentatge.
Dissabte 25 de maig 
de 10 a 14 h.
Juanjo Angullo, mestre d’edu-
cació infantil i dramatització a ed. 
primària i Iolanda Zapata, membre d’Old Teddys 
i directora del projecte Y tú… ¿Juegas en clase? 
d’HABA_España.  
(*cal inscripció prèvia a través de ludivers.cat)

Les oportunitats de joc a l’aire lliure no només beneficien 
la infància i l’adolescència sinó que impacten positiva-
ment en la vida comunitària i en la convivència de la ciu-
tadania. És per això que les ciutats necessiten zones de 
joc a l’espai públic més diverses, creatives i accessibles.
En aquesta taula rodona debatrem sobre com crear 
ciutats més jugables i presentarem projectes que, a dia 
d’avui, fan jugar al carrer.

Dissabte 25 de maig a les 16.30 h.

JÚLIA MASSOT. 
Coordinadora de Fundación Atenea 
i del projecte “Juguem? als patis i 
places”.

ÒSCAR GARCÍA. 
Membre de Cia. Jocs l’Anònima i 
formador de monitors/es en peda-
gogia, comunicació i jocs.

VÍCTOR BAROJA
President de la Federació Catalana 
de Joc Tradicional i professor de la 
UVic.

EQUAL SAREE
Estudi d’arquitectura i urbanisme 
des d’una perspectiva feminista.

Presentat i moderat per: 
Eli Soler, psicòloga, especialitzada 
en educació afectiva i sexual. Auto-
ra del blog “Elisoler.com”

El joc, en la seva faceta de facilitador d’aprenentatges, re-
sulta una eina molt útil en l’atenció a la diversitat de qual-
sevol tipus: física, sensorial, intel·lectual…

En aquesta taula rodona diferents professionals ens expli-
caran la seva experiència terapèutica o educativa a través 
del joc per atendre les diverses necessitats que presenten 
els infants, adolescents o joves amb els quals treballen.

Diumenge 26 de maig a les 16.30 h

CRISTINA GARCÍA
Co-creadora de hardware i softwa-
re lliure per l’estimulació de la veu 
voluntaria de nadons sords.

MAIKA TRO
Directora i terapeuta ocupacional 
del Centre de teràpia infantil Baula 
(AD’ Iniciatives Socials).

MARIO MONTERO
Director del centre d’intervenció 
especialitzat en Trastorns de l’Es-
pectre Autista ADN Girona.

ALBA SOLER
Terapeuta psicomotriu del centre 
de pedagogia corporal Eix.

LAIA PINILLA
Coordinadora tècnica de serveis 
educatius i autora del blog Cosetes 
de no res.

Presentat i moderat per: 
Cati Hernández, educadora social 
i psicopedagoga. 

Autora del blog Born To Be Pank.

LUDI
VERS

LUDIVERS talks&



ESPECIAL PODNIGHT
PARTIDA DE ROL EN DIRECTE KAHOOT LÚDIC

DIRECTE ESPECIAL DEL 
PODCAST 0 EN CORDURA

Podrem assistir a una partida de rol en directe a Dungeons 
& Dragons en un format interactiu de 4 daus de 6, un dels 
primers rols en format podcast i Youtube de D&D en català.
Divendres 24 de maig a les 20 h.

A càrrec de

Els polifacètics Beard Gamers posaran a prova el nostre 
coneixement lúdic, a través d’un kahoot molt divertit. Hi 
haurà premis i altres sorpreses.
Dissabte 25 de maig a les 21 h.

A càrrec de 

Podcast polifriqui sobre jocs de taula, rol, còmics, video-
jocs, literatura fantàstica i altres subcultures. 
Dissabte 25 de maig a les 20 h.

A càrrec de

LUDIVERS books&
Presentacions i signatures de llibres acompanyades d’activitats participatives en què el públic i els autors 
podran conèixer-se i compartir.

Lloc: A la Cúpula Escenari del festival  

CRIA COMO PUEDAS APRENDER JUGANDO

Carlos Escudero ens presentarà “Cría como puedas; papá, 
mamá elige tu propia aventura”,  un llibre co-creat amb 
Cristina Quiles en què 
el lector ocupa el paper 
protagonista i ha de prendre 
decisions com a mare o 
pare.
Viurem l’experiència en 
directe al més pur estil 
dels clàssics “Tria la teva 
aventura”
Diumenge 26 de maig a 
les 11 h.

L’equip de 2 profes en apuros ens presentaran el seu 
llibre amb el qual aprendrem un munt de recursos fàcils 
per reforçar l’aprenentatge dels infants de forma divertida 
i significativa. Durant la 
presentació sereu els adults 
els que us convertireu en 
protagonistes i com no, ho 
farem de la manera més 
significativa i com més ens 
agrada: jugant.
Diumenge 26 de maig a 
les 12.30 h
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