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El documental Arcadeología repassa la figura de l’arcade a territori 
espanyol, partint del treball de conservació de màquines recreatives 
realitzat per Arcade Vintage, fins a la resta d’iniciatives i professionals que, 
des de fa més de 40 anys, han participat en el fenomen. Un recorregut que 
analitza el passat i el present del moviment arcade. 
Divendres 20 a les 20:30h
Cinema Truffaut

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 ningú Un festival que converteix la persona espectadora en participant i el públic en 
actors i actrius principals.
Feu vostre Ludivers i ajudeu-nos a convertir Girona en la ciutat més ludiversal de Catalunya.

ACTIVITATS DE LLANÇAMENT
DIJOUS 19

La botiga Zeppelin desplegarà una bona colla 
de jocs a la plaça per poder-hi jugar.
Dijous 19 de 17h a 19h
Plaça Santa Susanna del Mercadal
A càrrec de Zeppelin un món de jocs i BS Toys.

Inaugurarem algun dels espais de joc del fes-
tival, podreu trobar-hi un circuit d’aventures 
amb tirolina per a totes les edats, l’espai Brio de 
trens i altres espais de joc per descobrir.
Divendres 20 de 16:30h a 19h
Jardins de la Devesa

Farem un gurrufio, run-run, zumbador, ... una jo-
guina que té molts noms diferents i és apta per 
a tots els públics.
Dijous 19 de 17h a 19h
Plaça Jordi de Sant Jordi (Espai Cívic Mercadal)
A càrrec d’Atelier de Ma Maison

ESPAI DE JOCS A LA PLAÇA

ESPAIS DE JOC ALS JARDINS

CREATIVAJOCS: CONSTRUÏM UN BRUNZIDOR

CERCAVILA I TITELLES AMB LA MULA BABA

ARCADEOLOGÍA

DIVENDRES 20

17:30h sortida Plaça U d’octubre, C/Hortes, 
C/Santa Clara, Plaça Independència, Av. 
Ramon Folch, Rotonda Rellotge i Jardins de 
la devesa.
18:30h titelles
Divendres 20 de maig a les 17.30h i 18:30h 
A càrrec de l’Associació Baba Barota



Un espai on els més petits 
podran jugar lliurement amb 
joguines de qualitat. Totes les 
joguines i estructures estan 
realitzades artesanalment en el 
taller de Tell Fusta a Torroella 
de Montgrí. (de 0 a 5 anys) 
Dissabte 21 i diumenge 22 
d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Tell Fusta

Un espai de construcció de circuit de trens de 
la marca Brio. (+3 anys)
Divendres 20 de 16:30h a 19h, dissabte 21 i 
diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de BRIO

Redescobrim les Paneres dels Sentits i dels 
Tresors: Unes simples propostes de joc per 
aprofitar el despertar sensorial i corporal, 
fomentar situacions d’interacció de 
qualitat i també d’observació i d’intercanvis 
comunicatius. (de 6 mesos a 2 anys)
Dissabte 21 a les 11h i a les 12h
A càrrec de Magda Fontanet

Un espai on els infants en són protagonistes, on 
gaudir del joc amb materials que eren residus 
d’empreses, que s’han recuperat creant una 
xarxa d’empreses col·laboradores, per poder-los 
donar una nova vida sostenible a través d’una 
experiència lúdica, creativa i lliure.  (de 0 a 99 
anys)
Diumenge 22 d’11h a 14h
A càrrec de Caliu Moianès

MINIPLANETA
Espai de joc amb diversos materials perquè la mainada hi interactuï de manera lliure i espontània, 
despertant les inquietuds que els sorgeixin i que, a través del joc puguin expressar el que senten, 
connectant-los amb l’entorn.

De manera lliure i vivencial l’infant gaudirà d’una 
experiència rica en estímuls sensorials. El joc per 
l’infant , és el gaudi de la descoberta del món que 
l’envolta.(de 0 a 3 anys)
Dissabte 21 a les 16h, 17h i 18h
A càrrec de Laura Morgado
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat 

ESPAI JOC TELL FUSTA

JOC I NATURA EN FAMÍLIA

CALAIXOS D’EXPERIMENTACIÓ

ESPAI BRIO

EL DESPERTAR DELS SENTITS

ALTELL DE L’ARTISTA

Espai de joc lliure on potenciar la motricitat fina, la 
imaginació i l’aprenentatge de l’infant mitjançant 
elements naturals i sensorials. Materials per ex-
plorar amb el tacte i les olors, mentres construïm i 
apilem creant espais plens d’històries. (+18 mesos) 
Diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Ticumiku

CONSTRUEIX I EXPLORA AMB EL JOC 
LLIURE I NATURAL

PARTICIPANTS:

Un espai perquè els nadons puguin jugar amb ele-
ments naturals de manera segura. Una trobada 
amb la natura a través de sorra, palla, pedres... 
acompanyada d’estructures que permeten el 
moviment lliure i elements de joc com fusta, vímet 
o teixits que donen riquesa al joc. (de 6m  a 3 anys) 
Dissabte 21 d’11h a 14h
A càrrec de Kincakau



Descobreix jocs originals i coneix a qui els ha creat. Si-
gues de les primeres persones en jugar a aquells jocs 
que després acaben editats i ajuda a autores i autors 
tot testejant-los.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de l’Associació Ludo

PLANETA JUGANER
Gran espai amb jocs de taula moderns, jocs de construcció, partides de rol, mostra de prototips i pre-
sentació de les principals novetats editorials.

Espai dedicat a la mostra i presentacions de les princi-
pals novetats directament d’algunes de les editorials i 
marques més importants de jocs de taula de casa nostra.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de varies editorials

Espai on descobrir noves propostes de jocs i aprendre a jugar-hi.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h

Arrow-circle-right Joc creatiu TOYI 
A càrrec de Toysline

Arrow-circle-right Joc de circuits de bales GRAVITRAX
A càrrec de Ravensburger

Arrow-circle-right Joc artesanal Tower Cube 
A càrrec de Tower Cube

Arrow-circle-right Espai Minecraft
A càrrec de Ravensburger, Thinkfun i Panini.

Arrow-circle-right Partides al joc KLASK
A càrrec de La Juganera i Mebo

ESPAI DE JOCS DE TAULA

PRESENTACIONS I PARTIDES

JOCS DEL DEMÀ

Patrocina: 



L’ Anna Lucini i en Pau Moré visitaran el Festival i 
podràs conèixer els seus jocs Oro Maldito, Senba-
zuru, Franky, Kraken, Origame,...i altres prototips.
Dissabte 21 d’11h a 14h i de 16h a 19h

Torneig classificatori oficial del joc Catan 
de Devir, amb premi per qui guanyi.
Diumenge 22 a partir de les 10:30h
A càrrec de Zeppelin un món de jocs i Devir
*Preinscripcions obligatòries durant tota la setmana a
info@zeppelindreams.com o whats al 644195771 o presen-
cialment a la botiga.

Cada baralla de 32 cartes planteja un misteri de-
tectivesc, en què cal destriar la informació relle-
vant de la que no ho és per tal de deduir el que 
ha passat i resoldre el cas amb el màxim número 
de detalls. (grups de 3 a 8 participants, a partir de 
8 anys)
Diumenge 22 a les 11:30h i a les 13h
A càrrec de Tot jugar i GDM Games
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Vine a descobrir les bitlles tradicionals de Suècia 
i de Finlandia; jocs de punteria, estratègia i coor-
dinació de moviments fets de fusta que es juguen 
a l’exterior.
Diumenge 22 de 12h a 14h
A càrrec de La Juganera

Joc de rols ocults en el qual el poble ha de des-
cobrir qui són els homes llop i aquests han de 
devorar a la població. 
Dissabte 21 a les 12h
A càrrec del Festival del Joc del Pirineu
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Vine a jugar a jocs de rol o inicia’t en aquest fantàstic 
món.
Arrow-circle-right DUNGEONS & DRAGONS (V. 3.5)
Diumenge 22 d’11h a 14h
A càrrec de 4 daus de 6
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Arrow-circle-right “8 TRESORS” DE GDM GAMES
Diumenge 22 a les 12h
A càrrec de Detectiu Papaya
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

ESPAI D’AUTORIA

CAMPIONAT CLASSIFICATORI DE 
CATAN

SHERLOCK, EL JOC CATALÀ QUE 
TRIOMFA ARREU DEL MÓN

DEMOSTRACIONS DELS JOCS 
KUBB I MÖLKKY

MACROPARTIDA A ELS HOMES LLOP DE 
VALLNEGRA

ESPAI DE JOCS DE ROL

PARTICIPANTS:



PARTICIPANTS:

Espai amb consoles actuals i retro per gaudir en família 
tot provant novetats o recordant clàssics dels videojocs. 
Amb dinamització a càrrec d’OSITO i T-REX, i amb un 
munt més de sorpreses que hi podreu trobar.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec del Rincón del Gamer

Espai amb ulleres de realitat virtual per fer un tastet 
del Metavers.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Fundació Nord

Durant els dos dies del festival tindrem demostració de modelatge 3D amb diferents experts que competiran per 
fabricar un objecte que sorprengui al jurat. 
Podrem gaudir de diferents tallers on descobrir les possibilitats de la fabricació en 3D. (+8 anys)

PLANETA CLICK&DIT
Espai dedicat al joc i a les noves tecnologies, on hi trobareu una amplia zona de videojocs, 
espai d’impressió en 3D i diferents aplicacions lúdiques

EL RACÓ DELS VIDEOJOCS

ESPAI FUNDACIÓ NORD

DESCOBREIX LA IMPRESSIÓ EN 3D!

Arrow-circle-right Creem les nostres pròpies ga-
letes. Sorprèn als teus convidats 
amb unes super cookies del teu 
personatge favorit.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h 
a 12:30h

Arrow-circle-right Segells personalitzats. Dissen-
ya els teus segells únics i decora 
les teves creacions. 
Dissabte 21 i diumenge 22 de 
12:30h a 14h

Arrow-circle-right La màgia està en nosaltres. 
Construirem alguna cosa màgica!
Dissabte 21 i diumenge 22 de 
16h a 17:30h

A càrrec de FABfab! (La Fàbrica Fabulosa)
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat



PARTICIPANTS:

Podreu gaudir d’un espai de lectura familiar 
on descobrir un munt de contes i llibres 
relacionats amb l’ecologia i el medi ambient.
Dissabte 21 i diumenge 22 
d’11h a 14h i de 16h a 19h
Col·labora Biblioteques de Girona i Panini Books

Jocs de paraules al voltant de la pau, la felicitat i 
la llibertat. Escrivim i/o dibuixem, segons l’edat i 
preferències. (de 6 a 12 anys)
Dissabte 21 de 12:30h a 13:30h 
A càrrec de Blanca Pugés
Col·labora Calmot
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Room és un joc de cartes en el qual els jugadors 
han de lliurar-se de la roba bruta, dels llibres i 
del menjar que l’Agus té escampats per 
l’habitació. Es tracta d’un joc amb diversos 
nivells d’estratègia, que farà que tant els grans 
com els petits s’ho passin la mar de bé. (a partir 
de 6 anys) Dissabte 21 a les 17:30h 
 A càrrec de Pak Gallego, Jaume Copons i 
Liliana Fortuny. Col·labora Calmot.

La tarda del diumenge podrem gaudir de la 
dinamització de l’espai de lectura a càrrec d’un 
grup d’alumnes d’Educació Infantil de l’IES 
Montilivi.  Diumenge 22 de 16h a 19h
A càrrec de L-MIC Trobem-nos les pessigolles

Temps enllà, quan el temps encara no era temps, 
en Martí vivia en una constel·lació de 7 estrelles, 
cel amunt; fins que un dia el seu amic el Sol li 
va regalar uns prismàtics i va descobrir un nou 
món. Ara viu en un bonic poble de la Terra. Vols 
conèixer la seva història?  (a partir de 6 anys)
Diumenge 22 a les 11h 
A càrrec de l’autora Núria Puigdevall i Calmot

Aquests contes narren les aventures i desven-
tures de tres personatges, disposats a tot per a 
superar els seus reptes i arribar a moments d’es-
plendor. Ho aconseguiran?  (de 6 a 12 anys) 
Dissabte 21 d’11:30h a 12:30h 
A càrrec de l’autora Blanca Pugés i Calmot
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Conta contes i taller on podreu fer el vostre propi 
punt de llibre en forma de drac.
Dissabte 21 d'11:30h a 13:45h  
A càrrec d’Abacus Girona

Explicarem el conte d’Eric Carle, cantarem 
cançons, jugarem a jocs, farem manualitats i molt 
més... tot en anglès! Let’s play! (de 2 a 6 anys) 
Diumenge 22 d’11h a 11:45h i de 12h a 12:45h 
A càrrec de l’Associació The Hub Girona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

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

ESPAI DE LECTURA

JUGAR AMB PARAULES

PRESENTACIÓ “ROOM: AGUS & MONSTERS”

DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI DE LECTURA

“7 ESTRELLES”

“CUENTOS DE LAS ESTRELLAS”

“QUI ESTIMA UN DRAC?”

“THE VERY HUNGRY CATERPILLAR”



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. (+5 anys)
Dissabte 21 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Xarxa de museus de les comarques 
de Girona

Estamparem natura i farem obres d’art amb 
aquest material. (de 6 a 12 anys) 
Dissabte 21 d’11h a 12h 
A càrrec de l’Associació Amics de l’Art Gargots
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Amb el fred als ocells se’ls fa més difícil trobar 
menjar. Les menjadores són un bon sistema per 
ajudar-los durant els mesos d’hivern i a més a 
més, poder-los observar de ben a prop al jardí de 
casa o al pati de l’escola. (Per a totes les edats)
Dissabte 21 a les 12h i a les 12:30h
A càrrec de l’Associació Naturalistes de Girona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Descobrirem com de màgiques i divertides són 
les matemàtiques a través de trucs, ordenacions 
mentals, jocs estratègics i reptes matemàtics 
sorprenents. (de 6 a 14 anys)
Dissabte 21 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec d’ENGINY-era
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Les bombes de llavors son boles fetes amb una 
barreja d’argila, terra vegetal i llavors per dur a 
terme per exemple una reforestació ecològica i 
molt eficient. (Per a totes les edats)
Dissabte 21 a les 11h i a les  11:30h
A càrrec de l’Associació Naturalistes de Girona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Taller per a la confecció de figures fetes de papi-
roflexia a escollir pel participant tipus “restaurant 
d’origami”. (per a totes les edats)
Dissabte 21 de 16:30h a 18:30h 
A càrrec de VidalFont Paper
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

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

TALLER DE FANG AMB LES MANS

ESTAMPES VEGETALS

TALLER DE MENJADORA PER OCELLS

TALLER DE MATEMÀGIA I REPTES 
MATEMÀTICS

TALLER DE BOMBES DE LLAVORS

TALLER DE FIGURES D’ORIGAMI



Tot utilitzant segells fets amb material reciclat, 
podràs crear autèntiques obres d’art. (+5 anys)
Diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Xarxa de museus de les comarques 
de Girona

Construirem el nostre Rehilet de colors. Girant 
el pal amb les mans juntes endavant i endarrere 
les tires de colors volten i creen un efecte cinètic 
molt divertit! (+5 anys)
Diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec d’Atelier de Ma Maison

Taller de pintura en vertical, inspirat en Arno 
Stern ( +6 anys)
Diumenge 22 d’11 a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Tell Fusta
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Reconeixement de plantes remeieres per la seva 
olor. (A partir de 7 anys si van soles, poden jugar 
amb adults.)
Diumenge 22 d’11h a 14h 
A càrrec de l’Àngels Casadevall i Joan Puig, de 
Remeiers i Remeieres de Girona

TALLER D’ESTAMPACIÓ AMB ELEMENTS 
NATURALS FETS A MÀ

TALLER DE MOLINETS DE PAPER

TALLERS A L’ESPAI FNAC

TALLER DE PINTURA VERTICAL

LA TRAVESSA DE LES OLORS

Arrow-circle-right Taller de parxís: crea el 
teu propi taulell de parxís 
personalitzat fet amb cartró i 
cartolina. (de 6 a 12 anys) 
Dissabte 21 d’11h a 12h

Arrow-circle-right Ioga per infants: els infants 
aprenen a fer ioga a través d'una 
història que narra la tallerista. 
(de 5 a 8 anys) 
Dissabte 21 de 12:30h a 
13:30h i Diumenge 22 d’11h 
a 12h

Arrow-circle-right Taller d'origami: crea formes 
simples d'animals i plantes 
fetes amb paper doblegat, que 
després podràs pintar o decorar 
al teu gust. (de 8 a 12 anys)
Dissabte 21 de 16h a 17h

Arrow-circle-right Taller de creació de 
personatges de Rol: amb 
la plantilla de personatge 
que més t’agradi, podràs 
personalitzar dibuixant i 
pintant el teu propi personatge 
de fantasia. (de 8 a 12 anys) 
Dissabte 21 de 17:30h a 
18:30h

Arrow-circle-right Juguem al Pictionary: 
haurem d’endevinar les formes 
que els participants estiguin 
dibuixant en un paper o una 
pissarra. (de 6 a 12 anys)
Diumenge 22 de 12:30h a 
13:30h

Arrow-circle-right Fes pilotes de malabars: 
aprendrem a fer pilotes amb 
globus plens d'arròs. (de 6 a 
12 anys) 
Diumenge 22 de 16h a 17h

Arrow-circle-right Taller de dominó: amb 
cartolines i gomets crea les 
teves pròpies fitxes de dominó 
i personalitza la caixa amb 
dibuixos. (de 6 a 12 anys) 
Diumenge 22 de 17:30h a 
18:30h 

PARTICIPANTS:

Durant el festival la botiga FNAC Girona  ens proposa diversos tallers:

*Per participar cal reserva prèvia a 
www.ludivers.cat

vitat cal reserva prèvia a 

A càrrec de FNAC Girona



Taller divertit, eminentment pràctic amb la inten-
ció de fomentar la curiositat al voltant del regne 
dels fongs. Parlem sobre l’economia circular, els 
seus principis i del sentit de convertir materials 
que habitualment llencem en substrats de cul-
tiu per obtenir aliments d’alt valor nutritiu: els 
bolets. Cultivem bolets comestibles sobre roba, 
cartró, marro de cafè…(de 6 a 12 anys)
Diumenge 22 a les 11h 
A càrrec de Fungi Girona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

SERVEI DE BAR, CREPERIA I DORAYAKIS
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h 

i de 16h a 19h
A càrrec de Events AlterEgo

DONUTELLA
Donuts gourmet, frapés, 
smoothies i polos
Dissabte 21 i diumenge 22 
d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec de Kabuki

En aquest taller ens introduïm dins el fascinant 
món dels bolets de soca (bolets sapròfits) i a la 
forma de cultiu tradicional. Expliquem què són, 
quins bolets comestibles trobem i els seus usos 
potencials: alimentació saludable, cultiu soste-
nible, remeis medicinals, neteja de sòls conta-
minats, filtratge d’aigües residuals, bioconstruc-
ció i nous materials, etc.(de 9 a 16 anys)
Diumenge 22 a les 12:45h 
A càrrec de Fungi Girona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

TALLER DE CULTIU DE BOLETS SOBRE 
MATERIALS RECICLATS

FOODTRUCKS

TALLER DE CULTIU DE BOLETS SOBRE 
TRONCS

PLANETA GASTROLÚDIC
Espai gastronòmic del festival amb diferents propostes culinàries i una àrea de tallers gas-
trolúdics.

Espai comercial dedicat a la venda de productes 
relacionats amb el festival 
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h

PARTICIPANTS:

ESPAI BOTIGUES

PARTICIPANTS:



Les dones són les protagonistes d’aquesta 
activitat i de cada un dels contes que s’hi 
expliquen. En ells, hi apareixen diferents models 
de personatges femenins en les històries: 
dones desacomplexades, dones que porten a 
terme accions que transcendeixen l’espai 
privat, dones que es rebel·len, dones orgulloses 
de ser com són, dones que transformen la seva 
realitat i la dels més propers, etc. 
(edat recomanada de 4 a 10 anys) 
Dissabte 21 a les 12h  
A càrrec de la Cia H6Clown

La Mosca Fosca viu en una caseta al mig del bosc. 
Un dia decideix convidar a berenar a tots els seus 
amics i prepara un pastís de maduixes i mores i 
d’altres ingredients molt especials com ara farina 
d’amor o un grapat d’il·lusió. Els amics de la Mos-
ca Fosca arriben a la seva casa a ritme de blues, 
d’ havanera, de salsa, de rock and roll... No co-
mençaran a menjar-se el pastís fins que no arribin 
tots (edat recomanada de 3 a 8 anys) 
Diumenge 22 a les 12h  
A càrrec de la Alquímia Musical

Espectacle d’humor gestual que ens endinsa en 
l’imaginari d’un sensesostre que es veu obligat 
a viure al carrer. La seva nova casa és un 
contenidor i sobreviu aprofitant la brossa que 
generen els altres, buscant-li una segona (i en 
alguns casos tercera o quarta) utilitat. Tot això 
per intentar portar la situació en què s ‘ha vist 
abocat el millor possible i amb bon humor. 
(per a tots els públics) 
Dissabte 21 a les 18h  
A càrrec de la Cia H6Clown

Dues dones encarregades de desvetllar la cara 
oculta del llenguatge popular, arriben al mig de la 
plaça determinades a explicar-nos què s’amaga 
darrere de la llegenda del Pare Janàs, la qual ens 
ensenya a entendre els arquetips femenins que ju-
guen un paper fonamental en el viatge de la dona i 
la menstruació.  (a partir de 5 anys)
Diumenge 22 a les 18h  
A càrrec de Cia. La Remeiera

ESPECTACLES LUDIVERSALS

QUINES UNES, ELLES! LA CASA DE LA MOSCA FOSCA

BROSSA DONES EN TOTA REGLA



Amb les fundes Dland reutilitzarem envasos per 
crear entre tots una gran ciutat. Cada funda és 
un edifici diferent ple de detalls i haurem de tro-
bar en quin envàs encaixa millor. 
(Per a totes les edats)
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h 
a 19h
A càrrec de DLAND

Escape Room Urbà infantil, on al llarg de 4 enig-
mes les persones aventureres descobriran el 
poder dels arbres de la devesa. Rebran un sobre 
amb una missió, on hi haurà un mapa i diferent 
proves que els portaran fins l’amagatall de la 
clau màgica que obre una caixa amb un re-
cipient secret. (de 6 a 10 anys)
Dissabte 21 a les 11h, 11:45h, 16h i 16:45h
A càrrec de Xplore Girona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Descobrirem jocs tradicionals, populars, els de 
sempre, els de la nostra gent gran i de la gent 
no tan gran. Espai participatiu d’iniciació a dife-
rents jocs de la nostra geografia. 
(Per a totes les edats)
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h 
a 19h
A càrrec de la Cia. de Jocs l’Anònima i la Federa-
ció Catalana de Joc tradicional

Dins els jardins hi trobareu un circuit d’aventu-
res amb tirolina per a totes les edats.
Divendres 20 de 16:30h a 19h
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h 
a 19h
A càrrec de Rutac SL

ESPAI DLAND LA CLAU MÀGICA DE LA DEVESA

ESPAI DE JOCS TRADICIONALS PISTA D’AVENTURES

SATÈL·LITS
Destaquem els satèl·lits del nostre planeta Ludivers amb instal·lacions interactives que tro-
bareu repartides pels jardins.



De la passió per aquest petit (o gran) objecte 
en surt aquest taller: Un mostrari de més de 100 
baldufes, una pista de ball, i els dits per activar 
el moviment. Preparats, llestos... que comenci la 
música! 
Propostes de jocs diferents amb les baldufes 
per passar l’estona, per fer-nos preguntes cien-
tífiques, o pel simple plaer de ballar.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h 
a 19h
A càrrec de La Carpa

Totes les persones tenim uns drets que els i les 
altres han de respectar i uns deures que hem de 
complir. Drets i deures són necessaris per viure 
en societat.(a partir de 9 anys)
Diumenge 22 d’11h a 13h 
A càrrec de Creu Roja Joventut

The Dreamers són joves que van arribar 
sols com a menors a Catalunya des de l’altra 
banda del Mediterrani. El recorregut es 
presenta com una forma poètica i sensorial 
que pretén donar visibilitat a la seva situació, a 
través d’una instal·lació immersiva i par-
ticipativa amb el públic. (a partir de + 8 anys)
Dissabte 21 a les 17:30h i a les 18:30h
A càrrec de l’Associació Art-Crea
Direcció artística: Raquel Moron 
The dreamers: Yamna Amer, Hatim Cocou, 
Driss Ransem i Isamel Jabe. 
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Revisió del tradicional joc de la oca, utilitzant 
plantes remeieres.
Diumenge 22 d’11h a 14h 
A càrrec de Dolors Gener i Marcel·la Güell, de 
Re-meiers i Remeieres de Girona

Aprèn a munyir una vaca perquè tregui llet, fes 
de granger per un dia.
Dissabte 21 i diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h 
a 19h
A càrrec de Llet Nostra i Rutac SL

Taller de pintura participativa en directe, 
creant un rostre amb el sistema CMYK (cian, 
magenta, groc, negre) de les impressores. Obert 
a qualsevol edat, un cop acabat hi ha un 
concurs on podreu guanyar una bossa del 
Festival Monar’t. Dissabte 21 de 16h a 19h
A càrrec  de @Greendel15. Pintor i Muralista 
de Salt. Col·labora Festival Monar’t

BALLAR LA BALDUFA

JOC DELS DRETS DELS INFANTS

INSTAL·LACIÓ THE DREAMERS

JOC DE L’OCA REMEIERA

VIU L’EXPERIÈNCIA DE MUNYIR UNA VACA IMPRESSORES HUMANES



Taller on es dona a conèixer els organismes 
aquàtics que habiten els cursos fluvials, fent 
èmfasi en els vertebrats i els invertebrats. (a 
partir de +4 anys  acompanyats d’un adult)
Diumenge 22 d’ 11h a 13h
A càrrec de l’Associació Sorellona
*Per participar cal reserva prèvia a www.ludivers.cat

Joc de taula on l’objectiu és la recuperació dels 
ambients fluvials mitjançant proves i jocs. 
(a partir de +6 anys acompanyats d’un adult) 
Diumenge 22 de 17h a 19h
A càrrec de l’Associació Sorellona

Trobareu un espai on lliurement podreu 
plegar i construir la vostre grua de paper, 
demanar un desig i penjar-la juntament amb 
la resta que vagin fent els assistents al 
Festival. També pots portar-la feta de casa i 
afegir-la al repte.
Del 19 al 22 de maig
A càrrec dels participants del Festival Ludivers 

Mitjançant un recorregut amb enllaços QR, po-
drem descobrir la flora invasora que afecta els 
ecosistemes riberencs.
Diumenge 22 d’11h a 14h i de 16h a 19h
A càrrec  de l’Associació Sorellona

Durant tota la setmana del festival podreu anar 
a la botiga Zeppelin a veure l’exposició “Catan 
25 anys”, amb la col.laboració de Devir. 
Catan és un dels jocs més importants de les 
darreres dècades.  
Del 16 al 21 de maig
A la botiga Zeppelin un món de jocs

DESCOBERTA DEL RIU  

JOC DE L’ESCANYAGATS 

RECORREGUT QR

EXPOSICIÓ CATAN 25 ANYS - EL JOC 
COM A FET CULTURAL -

PARTICIPANTS:

REPTE SENBAZURU (CONSTRUIR 
1.000 GRUES DE PAPER)



Dins els jardins trobareu un petit plató on podreu veure en directe com es graven els programes d’alguns 
mitjans catalans de divulgació de jocs de taula. 
També podreu seguir les seves retransmissions en directe des dels seus canals habituals d’streaming.

Podrem assistir a una partida de rol en directe a 
Dungeons & Dragons en un format interactiu de 4 
daus de 6, un dels primers canals de rol en format 
podcast i Youtube de D&D en català. 
Dissabte 21 a les 16h
A càrrec de 4 daus de 6
Lloc: Espai Cívic La Rosaleda

Lloc: Plató Exterior - Jardins de la Devesa

Arrow-circle-right La divulgació dels jocs de taula a les xarxes so- 
cials
Parlarem de quins canals de divulgació existeixen, 
com són, quin contingut ofereixen, quines plata-
formes utilitzen i donarem consells per ser divul-
gador/a de jocs de taula a les xarxes.
Dissabte 21 a les 16:30h
Participen: Jaume de Tramuntana Jocs, Àlex de Ju-
gador Inicial, Karen de NotGretaWhoDis i Aida de 
Jugar y leer

Arrow-circle-right El joc i les noves tecnologies: Universos com-
plementaris
Parlarem de l’encaix entre l’univers del joc i el de 
les noves tecnologies posant especial èmfasi en el 
disseny i l’impressió 3D i la seva aplicació als jocs 
de taula.
Diumenge 22 a les 16:30h
Participen: Andreu Martínez - Capa Sobre Capa, 
Esther  Gimeno - Estudiant  del  cicle  d’animació 
3D,  jocs i  entorns  interactius,  Federico  Jünemann 
- Disseny i impressió 3D. 

Arrow-circle-right Casa del joc
Dissabte 21 d’11h a 12h

Arrow-circle-right Hora Lúdica
Dissabte 21 de 12:30h a 13:30h

Arrow-circle-right Círculo Friki
Dissabte 21 de 14h a 15h

Arrow-circle-right Vull aprendre
Diumenge 22 d’11h a 12h

Arrow-circle-right Aya_ZholvaX: Jocs de taula
Diumenge 22 de 12:30h a 13:30h

Arrow-circle-right La Estantería de Albert
Diumenge 22 de 14h a 15h

Converses, xerrades, tallers que permetran parlar i debatre obertament sobre el joc.

PLATÓ EXTERIOR

TAULES RODONES

PARTIDA DE ROL EN DIRECTE



ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

ludivers.cat @ludiversgirona




