LUDIVERS & talks
Converses, xerrades, tallers que permetran parlar i debatre obertament sobre
joc, els videojocs, l’educació i la criança.
Lloc: Espai Cívic La Rosaleda · Entrada gratuïta.
Divendres 24 de maig a les 17.30 h
“VIDEOJOCS I ADOLESCENTS:
RISCOS I BENEFICIS”

JARDINS DE LA DEVESA DE GIRONA

LUDIVERS

"Retransmissió en directe a la pàgina
@ludiversgirona de Facebook"
A càrrec de NaciónPodcast

Dissabte 25 de maig a les 10 h
“I TÚ... JUGUES A CLASSE?”

La psicòloga i comunicadora Julia Iriarte ens resoldrà
dubtes per poder ajudar als nostres adolescents i joves
a fer un ús responsable dels videojocs.

A càrrec de HABA
Una formació teoricopràctica pensada per a tota la
comunitat educativa que cregui en el joc com a eina
facilitadora de l’aprenentatge.
*Inscripció previa a través de ludivers.cat

Dissabte 25 de maig a les 16.30 h
PROHIBIT JUGAR A PILOTA!

Diumenge 26 de maig a les 16.30 h
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT A TRAVÉS DEL JOC

Taula Rodona on parlarem sobre com crear ciutats més
jugables i presentarem projectes que, a dia d’avui, fan
jugar al carrer.

Taula rodona on diferents professionals ens explicaran la
seva experiència terapèutica o educativa a través del joc
per atendre les diverses necessitats
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LUDIVERS & books

DE

Presentacions i signatures de llibres acompanyades d’activitats participatives
on el públic i els autors podran conèixer-se i compartir.
Lloc: A la Cúpula Escenari del festival.
Diumenge 26 de maig a les 11 h
CRÍA COMO PUEDAS

Diumenge 26 de maig a les 12.30 h
APRENDER JUGANDO de 2 profes en apuros

de Carlos Escudero.
Viurem l’experiència en directe al més pur
estil dels clàssics Tria la teva aventura.

Aprendrem un munt de recursos fàcils per reforçar l’aprenentatge
dels infants de forma divertida i significativa.
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Dissabte 25 de maig a les 20 h
DIRECTE ESPECIAL DEL PODCAST 0 EN CORDURA
Un podcast polifriki sobre jocs de taula, rol, còmics,
videojocs, literatura fantàstica i altres subcultures.

Divendres 24 de maig a les 20 h
PARTIDA DE ROL EN DIRECTE

Dissabte 25 de maig a les 21 h
KAHOOT LÚDIC

Podrem asistir a una partida de rol en directe a
Dungeons & Dragons en un format interactiu a
càrrec de 4dausde6, un dels primers rols en
format podcast i Youtube de D&D en català.

Els polifacètics Beard Gamers posaran a prova el nostre
coneixement lúdic, a través d’un Kahoot molt divertit.
Hi haurà premis i altres sorpreses.

* Consulteu tot el programa del festival al web: www.ludivers.cat
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LUDIVERS
VI FESTIVAL DEL JOC

Ludivers és el festival més juganer que tenim a
la nostra ciutat, dedicat a tot allò que forma part
del món lúdic, la creativitat i la imaginació. Un
festival familiar, innovador i sorprenent que no deixa
indiferent a tots els participants. Un festival que
converteix l’espectador en participant i el públic en
actors principals.
Feu vostre Ludivers i ajudeu-nos a convertir
Girona en la ciutat més Ludiversal de
Catalunya.

I LES CULTURES

DE LA IMAGINACIO
del 24 al 26 de Maig 2019

JARDINS DE LA DEVESA DE GIRONA

ESPECTACLES
LUDIVERSALS

Dissabte 25 de maig a les 18 h
“TANT SE VAL D’ON VENIM”. Espectacle de titelles
en el marc del projecte d’educació en valors humanitaris
sobre la crisi de persones refugiades. A càrrec de
la Fundació Barça i Creu Roja.

Divendres 24 de maig a les 19 h
“AXUXÉ AXUXÀ”. Amb les paraules
màgiques s’hi juga, s’hi balla i sobretot s’hi
canta. A càrrec de la Cia. Cantem en família.

Diumenge 26 de maig a les 18 h
“LA SUPERBLEDA”. Tots tenim superpoders. Els tenim
tan amagats que costen de trobar, però quan els
necessites, apareixen. A càrrec de la Cia. La Bleda

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.
Dv. 24 de 17 a 24h, ds.25 d’11 a 24 h i dg. 26 d'11 a 19 h

US AVANCEM:

Jocs de punteria i jocs tradicionals de fusta
Tindrem jocs de punteria, jocs tradicionals de fusta i les
Baldufes de l'Arcadi a càrrec de la Cia. L’Anònima i la
Federació Catalana de Jocs Tradicionals.
Partides de demostració i dinamització de les taules
de joc a càrrec de CaWa Girona, Associació Kodama,
Jocs de taula Blanes, Ocificció.
Espai d’El Pequeño Rincón de los Juegos de Mesa
Gravació d’entrevistes al públic pel seu canal de Youtube
i dinamització de diversos jocs de taula a càrrec de
Fernando Vázquez i Daniel Benavides.

Partides escape room de butxaca ESCAPA! A càrrec de
Julia Iriarte i Mercurio. Dissabte 25 a partir de les 16 h.
Partida gegant a "Victus-Barcelona 1714" A càrrec de
Toni Serradesanferm l’autor del joc. Dissabte 25 a partir
de les 16 h.
Torneig del joc Tudor i Banjooli Xeet
Diumenge 26 a les 11h i a les 16h a càrrec de GDM Games
Torneig del joc Kubb
Diumenge 26 a les 11h a càrrec de JugarxJugar Girona
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Del 20 al 26 de maig
APARADOR WORK IN PROGRESS “UN MÓN DE JOCS”
amb Poppik. Seguint l’estil Pixel Art, els participants
“stickejaran”un mapamundi, i posteriorment s’hi situarà l’origen
del jocs de taula clàssics. A la Botiga Zeppelin un món de jocs.

* Programa complet a ludivers.cat

Divendres 24 de maig a les 18 h
DESCOBREIX ELS JARDINS DE
LA DEVESA. A càrrec de l’Associació
Naturalistes de Girona. Sortida: Punt
d’Informació del festival

PLANETA CLICK&DIT
Espai dedicat al joc i a les noves
tecnologies on trobareu videojocs,
realitat virtual, realitat augmentada
i diferents aplicacions lúdiques.
Ds. 25 i dg. 26 d’11 a 14 i de 16 a 19 h

PLANETA IMAGINARI
Descobriràs un espai de lectura
familiar on fer volar la imaginació.
Presentació i lectura de contes a
càrrec dels seus autors.
Ds. 25 i dg. 26 d’11 a 14 i de 16 a 19 h

US AVANCEM:

US AVANCEM:

El racó dels videojocs, espai amb consoles actuals
i retro per gaudir en família tot provant novetats o
recordant clàssics dels videojocs. A càrrec de
l’associació el Rincón del Gamer.
Espai de realitat virtual, podreu veure com la
realitat virtual canviarà el món dels videojocs i fer
alguna partida. A càrrec d' El Local VR .

“Això no és un altre conte xino”, teatre d'ombres
xineses a càrrec de Flower Soup. Dissabte 25 a les 17 h.
“El vol de l’oreneta”, conta contes a càrrec de
Selvàtica teatre. Diumenge 26 a les 11.30 h.

* Programa complet a ludivers.cat

PLANETA ARTICIENCIA
Espai de creativitat i ciència amb
tallers artístics i científics per a totes
les edats.
Ds. 25 i dg. 26 d’11 a 14 i de 16 a 19 h

US AVANCEM:
Trobareu tallers com el de cistelleria creativa, de
fang amb les mans, el d'olis aromàtics i
medicinals, de la pasta Crazy Aaron's Thinking
Putty, ....

* Programa complet a ludivers.cat

MINIPLANETA
Espai de joc lliure, espontarni, que
desperta inquietutds amb diversos
materials. Espai per interactuar i
expressar el que sentim amb connexió
amb l’entorn i els diferents juganers.
Ds. 25 i dg. 26 d’11 a 19 h

US AVANCEM:
Cantem en família. Divendres 24 a les 17.30 h . A
càrrec d’ Anna Català i Helena Cabo.
Espai de joc lliure, espontani, actiu, autònom i
conscient a càrrec de l’Associació per al Joc Lliure.
* Programa complet a ludivers.cat

* Programa complet a ludivers.cat

PLANETA GASTROLUDIC
Espai gastronòmic del festival amb un espai amb diferents propostes culinàries i una àrea
de tallers gastrolúdics. Trobareu una variada oferta gastronòmica i el servei de bar del
festival amb el xiringuito més Ludiversal de la ciutat.
Ds. 25 i dg. 26 d’11 a 14 h i de 16 a 19 h

US AVANCEM:

Patès vegetarians: Dips sans!, Mossegades dolces: boletes energètiques, espai Flower Soup amb "Tasteig
de mel" i "Bee Creative"
* Programa complet a ludivers.cat
I aquest any el MENÚ del Festival a càrrec
del Jardí Desgustació amb la Fundació Ramon Noguera

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

SATEL·LITS

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

25 i 26 de maig
d’11 a 14 h i de 16 a 19 h
ESPAI DRONS. Comparteix la passió
per volar. A càrrec d'Educaires.

