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Activitats de llançament

Artilugis sorprenents semblants als autos de Xoc,  

però amb la gran diferència que no utilitzarem 

energia elèctrica, sino només empenyent-los amb 

els peus i aconseguint xocar amb la resta d’Ecoxocs. 

Divendres 16 de juny de 18 a 21 h 
Pl. Constitució                                        A càrrec de:

La botiga Zeppelin obre el seu aparador a la 

creativitat dels nens i nenes de Girona. Ells seran els 

protagonistes del muntatge de l’aparador dedicat a 

Ludivers amb peces de Magformers. (+5 anys)

Durant la setmana del 12 al 18 de juny
A càrrec de:

Ecoxoc Aparador work in progress

FESTIVAL LUDIVERS

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 de referència 

a casa nostra per ser interactiu, reactiu, 

innovador i sorprenent. 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.

IV FESTIVAL DEL JOC  
I LES CULTURES 

DE LA IMAGINACIÓ
16· 17· 18  JUNY 2017

PL. DE LA CONSTITUCIÓ 

PL. DE STA. SUSANNA DEL MERCADAL

PL. DE STA. SUSANNA
DEL MERCADAL

PL. DE LA CONSTITUCIÓ

i

Planeta Articiència Planeta Click & Dit
Planeta Juganer

Planeta Econstruïm
Planeta Gastrolúdic

Planeta Imaginari



Aquest any tots junts construirem una nova idea de ciutat. 

Dur a terme una performance de joc constructiu per dissenyar 

espais urbans (i naturals) utilitzant exclusivament residus 

industrials, principalment de fusta, és el que ens proposa la 

Città Infinita. Els participants cooperaran junts per construir 

una ciutat, d’acord amb les aspiracions i les habilitats de 

cadascú. Un espai dissenyat per afavorir la participació de 

nens i adults junts, la mirada creativa cap a un món possible, 

real o imaginari, a partir de materials no estructurats i per això 

potencialment oberts a mil interpretacions.

Divendres 16 de juny 
A les 16h i a les 18h

Lloc: CaixaForum Girona  (C/ Ciutadans, 19)

Activitat familiar gratuïta.
(Es recomana reservar plaça al Centre Cívic 

Barri Vell-Mercadal ccbarrivell@ajgirona.cat )

La città infinita 

A càrrec de:Organitza:



Espai de joc lliure dedicat a la creació, a la 

manipulació i construcció a través de materials 

orgànics com ara la fusta, el cartró i el suro. Trobareu 

espai per al  joc simbòlic adreçat als més petits. 

PLANETA 
ECONSTRUÏM

Mobles per jugar i juguets per créixer

Divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 de juny

A càrrec de Taller Giramundo

Construccions d’estructures amb teles

Dissabte 17 i diumenge 18 de juny

A càrrec de Trígonos

Juguem amb blocs de suro i fusta

Dissabte 17 i diumenge 18 de juny
Circuit de trens de fusta

Dissabte 17 i diumenge 18 de juny

Plaça Santa Susanna del Mercadal 16 de juny de 18 a 21 h · 17 i 18  de juny de 11 a 21 h

PARTICIPA:

Espai Giramundo Espai Trígonos

Espai de construcció

Espai Brio



Descobriràs un conjunt d’instal·lacions interactives 

de formats especials originals i imaginatives.

PLANETA 
IMAGINARI

Artilugis sorprenents semblants als autos de Xoc,  

però amb la gran diferència que no utilitzarem 

energia elèctrica, sino només empenyent-los amb 

els peus i aconseguint xocar amb la resta d’Ecoxocs. 

Divendres 16 de juny de 18 a 21 h 
A càrrec de La Residual

Compartir una estona de joc lliure amb material no 

estructurat per crear mini Mons diversos en un entorn 

tranquil i relaxat. Nins, monedes, anelles, recipients, 

pals i pedres...vens a jugar?

Dissabte 17 de juny de 11 a 14h

A càrrec de Grapat

Juguem amb circuits, bales, caniques, els tubs, 

les fustes i tot el que ens ajudi a crear estructures, 

laberints, ponts, baixades, túnels, paranys.

Dissabte 17 de  juny de 16 a 20h
 A càrrec de la CIA Circ de Jocs

Un element quotidià com l’agulla d’estendre es converteix 

de cop en mil coses diferents, ens dóna possibilitats 

infinites per construir nous móns o senzillament fer com 

els grans i estendre la roba. M’ajudes a estendre la roba? 

Dissabte 17 de juny de 11 a 14 h
A càrrec de Què fas Carlota?

Hi trobareu 64 jocs d’enginy, jocs matemàtics, jocs de 

lògica i  d’estratègia. Prepara’t per pensar!

Diumenge 18 de juny de 11 a 17h 

A càrrec de Festa i Fusta

Plaça de la Constitució 16 de juny de 18  a 21 h · 17 i 18 de juny  de 11 a 21 h

PARTICIPA:

Ecoxoc Espai mini Mons 

Jocs Solidaris i d’enginy 

La canicada

#EspaiAgulla 



Espai dedicat al joc i a les noves tecnologies on 

trobareu tallers digitals i d’animació, espai de 

realitat augmentada, fotografia d’animació, ro-

bòtica i diferents aplicacions lúdiques.

PLANETA 
CLICK & DIT

Donem la volta a les “selfie “ i tornem-les creatives

Dissabte 17 de juny de 11 a 14 h (de 7 a 12 anys)

A càrrec de Qpertin

Una nova manera de veure i estudiar els animals en 

3d. Mai aprendre haurà estat tan divertit

Dissabte 17 de juny de 17 a 20 h (de 3 a 8 anys)

A càrrec de Qpertin

Plaça de la Constitució 17 i 18 de juny de 11 a 14 h i de 17 a 20 h

PARTICIPA:

Selfie Camp Descobrint la realitat 

augmentada: els animals

Crearem retrats a l’estil Hanoch Piven. Crearem cares 

plenes d’imaginació i originalitat.

Diumenge 18 de juny de 11 a 14 h (de 3 a 12 anys)

A càrrec de Qpertin

Dibuixarem amb paraules, crearem els nostres propis 

retrats poètics.

Diumenge 18 de juny de 17 a 20 h (de 7 a 12 anys)

A càrrec de Qpertin

Vine al nostre espai i podràs provar les ulleres de 

realitat virtual VrBox, unes ulleres assequibles i 

compatibles amb la majoria de mòbils del mercat 

que et permeten gaudir de pel·lícules 3D, jocs de 

realitat virtual (utilitzant un gamepad bluethooth com 

a controlador), videos de 360º i realitat augmentada.

Dissabte 17 i diumenge 18 de juny  de 11 a 14 h i de 

17 a 20 h
A càrrec de BUHOsoft

Què és un retrat?

Fotografia&Poesia 

3D i realitat virtual  

per a tothom!



Espai de creativitat i ciència amb tallers 

artístics i científics per a totes les edats. 

PLANETA 
ARTICIÈNCIA

Tallers per fomentar l’escriptura creativa i el talent 

artístic a través d’activitats (+8 anys)

Fem figures amb la pasta de modelar Magic Dough

Dissabte 17 i diumenge18 de juny  de 11 a 14 h 

A càrrec d’Alpino i Abacus

Marató de creació de normes del Pillut, pintada de Srs.

Embut i creacions poètiques de noHaikus (+3 anys). 

Diumenge 18 de juny de 11 a 14h
A càrrec de Cuscusian*s

En la nostra parada es podrà realitzar una sèrie de jocs 

interactius per poder conèixer el nostre litoral, a més 

d’un expositor on podrem observar i tocar en viu alguns 

dels organismes que hi viuen, unes col·leccions dels 

tresors que arriben a la platja, i  sobretot un joc que us 

farà moure pel festival! Estareu preparats?

Diumenge de 11-14h i de 17 a 20h

A càrrec de Xatrac. Associació Mediambiental

Plaça de la Constitució 17 i 18 de juny de 11 a 14 h i de 17 a 20 h

PARTICIPA:

Espai de creativació

Espai de modelatge 

Tastet de tallers Cuscusians

Casa del MarInventeu una història a partir de l’itinerari del vostre vaixell.
Dissabte 17 de juny de 11 a 14h

Taller de jocs relacionats amb la temàtica marina.
Dissabte 17 i diumenge 18 de juny  de 17 a 20h

Quin talent tens? Descobreix què són els talents.
Diumenge 18 de juny de 11 a 14h

Fabriquem i decorem el nostre llarga vistes.
Dissabte 17 i diumenge 18 de juny  de 11 a 14h i de 17 a 20h

A càrrec de la Fundació per la Creativació



PLANETA 
JUGANER

Més de 500 jocs de taula moderns per a grans i petits.                                
A càrrec de Ludus Mundi

Plaça de la Constitució 16 de juny de 18 a 24 h  · 17 de juny de 11 a 24 h · 18 de juny de 11 a 21 h

ASSOCIACIONS I CLUBS:

Espai Ludoteca

Espai dedicat a la mostra i presentacions de les 

principals novetats

Associacions i Clubs especialitzats en diferents temàti-

ques del joc

Hi haurà els jocs: Cims, Korbo, Lekkid, Modulmax, Plus 

Plus, Tegu i TomTect 

Jocs sobredimensionats i jocs tradicionals

Espai Editorials

Ambaixades lúdiques

Espai de jocs de construcció 

Espai de jocs dinàmics

COL·LABORA:

Partides de demostració als jocs Bloodbowl i Malifaux.
Divendres 16 de juny de 18 a 22h
A càrrec de CaWa Girona. 

Tindrem el joc Spiribol, les Baldufes de l’Arcadi i el joc 
tradicional Catxo. Dissabte 17 de 11-21h 
A càrrec de la Cia. L’Anònima i la Federació Cat. de Joc Tradicional

Jocs tradicionals de fusta fets a mà.

A càrrec de Alchimie i Terre de Jeu (França).

Gran espai de ludoteca amb jocs de taula mo-

derns, tradicionals, ambaixades lúdiques, mos-

tra de prototips i presentació de les principals 

novetats editorials. 



A càrrec de JEA Games

A càrrec de Zeppelin

Inicia’t en aquest fantàstic món. Juguem a Magissa (+6)  

Juguem a Pequeños Detectives de Monstruos (+3)

Descobreix jocs originals i coneix els seus autors
A càrrec de LUDO

Torneig oficial classificatori 

per la final Nacional del joc 

Saboteur. 

Diumenge 18 de de juny 

de 11 a 14 h

A càrrec de Mercurio i JxJ Girona

PARTICIPANTS:

PATROCINADORS:

Espai de jocs de Rol Tallers de creació 
de jocs de taula

Espai de Puzles

Espai d’autors i prototips

Torneig del joc Saboteur

Jocs i platja. Taller familiar. 
Vine a gaudir d’una experiència que has tingut a la platja o que 

t’agradaria tenir-hi creant el teu primer joc de taula. (+ 9 anys)

Dissabte 17 de juny de 17 a 18.30 h

Crea un joc de platja. Taller avançat. 
Si tens una certa experiència com a jugador de jocs de taula, 

vine a crear el teu primer joc a partir d’una experiència que has 

tingut a la platja o que t’agradaria tenir.

Dissabte 17 de juny de 19 a 20.30 h

Gran final del 14è Gran Campionat de Puzles.

Barrija-barreja de puzles junior. 
Participeu i munteu puzles en un repte de bogeria: peces de 

diferents puzles barrejades per esbrinar la imatge amagada. (+3)

Dissabte 17 de juny de 11 a 13h



Espai gastronòmic del festival amb un espai de 

Food trucks amb diferents propostes culinàries i 

una àrea de tallers gastrolúdics. Trobareu una va-

riada oferta gastronòmica i el servei de bar del fes-

tival amb el xiringuito més Ludiversal de la ciutat. 

Espai comercial dedicat a la venda de productes lúdics 

en el marc del festival.

LANETA 
GASTROL

A càrrec de Folk truck

Plaça de la Constitució 16, 17 i 18  de juny 

PARTICIPA:

Tallers gastrolúdics

El bar més refrescant del festival

Del 16 al 18 de juny, tot el dia. 
A càrrec del Kooking Girona

ET PRESENTEM EL MENÚ DEL FESTIVAL!

Adult 

Amanida de tomàquet de l’hort amb pesto, burrata i olives

Coca de seitons marinats

Patates a la sal farcides de pollatre

Infantil

Croquetes de rostit de carn d’olla

Steaks de pollastre rebossat

Barqueta de panets de formatge
A càrrec de Folktruck

El quiosquet de platja 

Olorant el mediterrani
Jugarem a reconèixer les espècies mediterrànies

Dissabte 17 de juny a les 11 h

Refrescant-nos amb sucs imaginatius i divertits
Elaborarrem tres tipus de sucs diferents amb Sisho morat, saüc, 

alfàbrega i menta 

Dissabte 17 de juny a les 17.30 h

Creant el nostre ram 100% mediterrani
Reconèixer flors i herbes aromàtiques d’estiu

Diumenge 18 de juny a les 11 h

Dolça barreja de colors i sabors amb fruites d’estiu
Elaborarem amanides dolces amb una varietat de fruites d’estiu

Diumenge 18 de juny a les 17.30 h

Espai Botigues
Plaça de la Constitució 

17 i 18 de juny de 11 a 21 hores

Tallers familiars  ( + 3 anys)

 

Restaurant Folk Truck  

SÚPER

OFERTA!

Adult 5 €

Infantil 3.5 €



Espectacles
Ludiversals

Plaça de la Constitució 17 i 18 de juny

Contes sota l’aigua. 

Dissabte 17 de juny a les 11.30 h
A càrrec de La Bleda

Espectacle amb el joc Tangram. Teatre de manipulació 

d’objectes. 

Dissabte 17 de juny a les 21.30 h
A càrrec de A2manos

Taller basat en experiments atractius de química 

recreativa, presentats amb dosis de frescor i humor 

amb un toc 2.0

Dissabte 17 de juny a les 18:30 h

A càrrec de C4D UdG

És un joc? És un instrument? Col·lecció de 20 jocs 

gegants sonors que descobriràs tot fent música. 

Diumenge 18 de juny a partir de les 17 h.
A càrrec de El Taller de les Músiques

El Carrer del Mar és un petit espectacle poètic 

destinat a totes les edats. Un lloc on descobrir mil 

històries marineres tot passejant.

Diumenge 18 de juny a les 11.30 h
A càrrec de Genovesa Narratives Teatrals

Neda que neda

El Cruce

Reacciona i Explota!

JuguiToki Jocs

El carrer del mar

PARTICIPA:



Ludivers @ludiversgirona

LUDUS MUNDI
Idees lúdiques per un nou món

ORGANITZEN:

PATROCINEN:

AMB EL SUPORT DE: 

MITJANS: 

www.ludivers.cat


