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Activitats
DiverCirc
20 d’octubre
DiverJocs
17 de novembre
DiverCuina
15 de desembre
DiverCrea
19 de gener

DIVERCIRC: Taller de malabars i
acrobàcies en família
A càrrec de Viu i Riu

Sou una família que us agrada el circ? Voleu provar diferents
jocs malabars i acrobàtics? No us perdeu aquest taller de circ
on podreu satisfer la vostra curiositat i no parar de riure!

Divendres, 20 d'octubre de 2017, de 17 a 19 h
Activitat gratuïta
Lloc: plaça de Maluquer i Salvador

DIVERJOCS: Jocs de taula en família

A càrrec de l’associació Wargames Consejo de Sabios i la botiga Homoludicus

Si sou una família que us agraden els jocs de daus, de fitxes, de cartes,
de taulell... no us podeu perdre aquesta activitat. Veniu a passar una
tarda d’allò més divertida i a conèixer tota mena de jocs de taula, hi ha
tot un món per descobrir!
(Per a famílies amb infants de 4 a 12 anys)

Divendres, 17 de novembre de 2017, de 17 a 19.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1 o 2 infants), (des del
6 de novembre fins al mateix dia de l’activitat) al telèfon 938499045 i,
presencialment, al Centre Cívic Can Gili.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Can Gili

DIVERCUINA:
Taller de cookies
divertides en família
A càrrec d’Elena Matencio

Fes la teva galeta de Nadal, per guarnir l’arbre, regalar als amics o
felicitar les festes... Les galetes més originals per gaudir el teu Nadal.

Divendres, 15 de desembre de 2017
Grup1 (famílies amb infants de 3 a 5 anys): de 17.15 a 18.15 h
Grup2 (famílies amb infants de 6 a 10 anys): de 18.30 a 19.30 h
Activitat gratuïta amb inscripció familiar (1 adult + 1 o 2 infants),
(des del 27 de novembre fins al mateix dia de l’activitat) al telèfon
938792469 i, presencialment, al Centre Cívic Palou.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Palou

DiverDivendres!
DIVERCREA: Taller de disfresses
Taller de disfresses Faulis, de Glòria Giménez.

Ja tens la disfressa a punt per aquest carnestoltes? De fada, princesa, cavaller,
caputxeta, dimoni, Peter Pan , bruixa o bruixot? Vine al taller de disfresses del
Diverdivendres i t'ajudarem a crear el teu personatge!
Per a famílies amb infants de 4 a 8 anys

Divendres, 19 de gener de 2018, de 17.30 a 19.30 h
Activitat gratuïta,
amb inscripció familiar (1 adult + 1 o 2 infants)
(des del 8 de gener fins al mateix dia de l’activitat)
al telèfon 938406069 i, presencialment, al
Centre Cívic Nord.
Places limitades
Lloc: Centre Cívic Nord

