
DIVERCUINA: Taller de dorayakis en 
família
A càrrec de Dani Maldonado

Sabeu quin és el dolç preferit d'en Doraemon?
Els dorayakis són típics del Japó. En aquest taller aprendreu a 
preparar-ne, així en podreu fer sempre que vulgueu!
 
Divendres 14 de desembre de 2018
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), del 3 
de desembre al mateix dia de l’activitat, al tel. 93 849 90 45 i presen-
cialment al Centre Cívic Can Gili
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gili

DIVERTITELLES:
Amor y pan
A càrrec de la cia. El Topil

Coneixeu la petita Musi? Musi és un titella de pa, paper i sucre que 
ens ajuda a trobar respostes a l'entorn de què és l'amistat, l’amor i el 
valor de la vida. Un espectacle per a tota la família!(Recomanat per a 
famílies amb nens a partir de 8 anys.)

Divendres 16 de novembre de 2018, de 18 a 19 h

Activitat gratuïta amb aforament limitat
Lloc: Centre Cívic Can Bassa

 DiverDivendres!  
DIVERCINEMA:
Taller de metamorfosi pastilínica
A càrrec del Bombeto

Us agradaria conèixer els inicis del cinema? Experimentareu amb la imatge i creareu 
una seqüència de �gures de plastilina que veureu en moviment introduint-les dins del 
zoòtrop estroboscopi. Descobriu en família els mecanismes del cinema i l'animació!
Per a famílies amb infants de 3 a 11 anys

Divendres 18 de gener de 2019, de 17.30 a 19 h 

Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1 o 2 infants), del 7 de gener al mateix 
dia de l’activitat, al tel. 93 879 58 92 i presencialment al Centre Cívic Jaume Oller
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Jaume Oller



Organitza:

iverJocs
iverTitelles
iverCuina
iverCinemaD

Arriben els  

DiverDivendres!

 La programació familia
r

 de la Xarxa de Centres Cívics!

OCTUBRE 2018 - G
ENER 2019

Activitats
DiverJocs

5 d'octubre

DiverTitelles
16 de novembre

DiverCuina
14 de desembre

DiverCinema
18 de gener

DIVERJOCS
A càrrec de Guixot de 8

Veniu a jugar amb els enginyosos jocs de Guixot de 8: una bicicleta 
vella s’ha tornat un ocell; una escorredora, un joc de bàsquet; un 
somier, un esport nou... i molt més! No us perdeu aquesta tarda de 
jocs tan original!

Divendres 5 d'octubre de 2018, de 17 a 20 h 

Activitat gratuïta
Lloc: plaça de la Porxada


