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LUDI
VERS

22 i 23 maig
als Jardins de la Devesa de Girona

Horaris del festival:
de 11h a 14h i de 16h a 19h

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 ningú. Un festival que converteix la persona espectadora en participant i el públic en actors i actrius principals. Aquest any us proposem un festival diferent,
on donem protagonisme als jocs tradicionals, a les instal·lacions participatives d’autor/a i
als espectacles Ludiversals
Un festival que no ha volgut renunciar a la seva essència i s’ha adaptat a les actuals mesures sanitàries per garantir la seguretat del públic participant.

issabte

22 de maig

d’11 a 14h i de 16 a 19h

ESPAIS DE JOC
ESPAI DE JOCS
TRADICIONALS

A càrrec de la Federació Catalana de Joc
Tradicional
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 diferents jocs
de la nostra geografia, com les bitlles de sis,
morra, bèlit, io-io, tir de fona, jocs de destresa
i jocs tradicionals de taula.
Es combinaran amb estones de demostració per part de practicants habituals.

Participen: Cia. de Jocs l’Anònima, Morràpita,
Coordinadora Intercomarcal de Bitiles, Foners
Catalans, Asociación Español de Yo yo,
Associació Cultural del Bèlit de Sant Narcís,
Generalitat Catalunya Deptament de Cultura.
OBSERVACIONS
No cal reserva prèvia. Es farà control d’aforament seguint les actuals mesures sanitàries
durant l’activitat

COLORS DE
MONSTRE

A càrrec de Tombs Creatius
Tombs Creatius reivindica el joc en l’espai públic per crear experiències col·lectives que ens
converteixen a tothom en infants. La imaginació donant tombs dona pas a nous jocs i nous
llenguatges. I quan obre la porta a universos
onírics i el talent artístic de l’il·lustrador Carles
Porta, neix una col·lecció que va més enllà dels
jocs de fusta. Els objectes són escultures que
expressen, l’art combinat amb l’artesania obre
la porta a tot un món imaginari que alhora de
jugar, fa somiar.
La col·lecció il·lustrada que us presentem crea
a les places una ambientació visual excitant i
expressiva.
OBSERVACIONS
No cal reserva prèvia. Es farà control d’aforament seguint les actuals mesures sanitàries durant l’activitat

L’ANDRÒMINA
A càrrec de Katakrak

Katakrak proposa la creació d’un espai
ambulant polièdric on intentaran seduir al
públic i guiar-lo a través de l’apassionant
món de crear jocs. És un espai autoguiat de
descoberta amb reptes i propostes, on de
forma gràfica compartiran com és el seu
procés creatiu.
Una petita exposició, un espai de creació
lliure amb eines, materials i experts per ajudar.
És un photocall per a dos protagonistes: la
persona que crea i el joc resultant.
Una instal·lació per crear, per compartir, per
experimentar i per remarcar que si tenim
l’entorn adequat tothom pot generar idees
i propostes.
OBSERVACIONS
Per participar a aquesta activitat cal reserva
prèvia a www.ludivers.cat
Durada de l’activitat 45 min

ESPECTACLES LUDIVERSALS
TOT SONA

A càrrec del Drapaire Musical
Com es pot treure so de materials que normalment van a parar a la brossa? Veureu la màgia
dels sons que apareixen en qualsevol objecte
quotidià i descobrireu com crear els vostres
propis sons amb material de rebuig.

 11.30 h | 12.30h | 13.30 h
 Espai escènic dels Jardins de la devesa
Per participar a aquesta activitat cal reservar plaça a www.ludivers.cat
Durada de l’espectacle 30 minuts
Per a tots els públics

GELICADABRA
A càrrec de Fèlix Brunet
Un carretó de gelats antic i un personatge
que fa màgia, mímica i humor gestual.
Un show dinàmic, fresc i divertit, amb un aspecte “vintage” i acompanyat de la millor
música tradicional francesa amb acordions
que li dóna un toc nostàlgic.
 18h
 Espai escènic dels Jardins de la devesa
Per participar a aquesta activitat cal reservar plaça a www.ludivers.cat
Durada de l’espectacle 45 minuts
Per a tots els públics

iumenge

23 de maig

d’11 a 14h i de 16 a 19h

ESPAIS DE JOC
ESPAI DE JOCS
TRADICIONALS

A càrrec de la Federació Catalana de
Joc Tradicional
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 diferents jocs
de la nostra geografia, com les bitlles de sis,
morra, bèlit, io-io, tir de fona, jocs de destresa i
jocs tradicionals de taula.
Es combinaran amb estones de demostració
per part de practicants habituals.

ESPAI KAPLA
A càrrec de Kapla Catalunya
Espai de construcció obert al públic on mainada de totes les edats i fins i tot persones
adultes podran experimentar i realitzar grans
estructures amb peces de construcció Kapla
OBSERVACIONS
No cal reserva prèvia. Es farà control d’aforament seguint les actuals mesures sanitàries
durant l’activitat

Participen: Cia. de Jocs l’Anònima, Morràpita,
Coordinadora Intercomarcal de Bitiles, Foners
Catalans, Asociación Español de Yo yo,
Associació Cultural del Bèlit de Sant Narcís,
Generalitat Catalunya Deptament de Cultura.
OBSERVACIONS
No cal reserva prèvia. Es farà control d’aforament seguint les actuals mesures sanitàries
durant l’activitat

GARGOT DE JOC: L’ALTRA VIDA DE LES
COSES
A càrrec de Guixot de 8
L’altra vida de les coses és una petita revolució.
Potser és hora de pensar que les coses serveixen
per més d’una sola cosa.
Cada joguina només serveix per una sola cosa i
cada comandament dóna una sola ordre?
Perquè no deixem volar la nostra imaginació?,
estimular-la i buscar una segona vida als objectes quotidians que ja no fem servir i que sempre
havíem pensat que només servien per fer una
sola cosa.
Us proposem una petita revolució. Si abans una
nina servia per a tot: pentinar, donar el biberó,
vestir etc i ara necessites una nina per a cada
cosa, potser és hora que aquelles coses que
pensàvem que només servien per una sola
cosa serveixin per més.

OBSERVACIONS
No cal reserva prèvia. Es farà control d’aforament seguint les actuals mesures sanitàries durant l’activitat

EL PASSATGE DELS RECORDS
A càrrec de Cia. Minimons

El Passatge dels records ha viatjat per molts
països recollint records de tota mena.
Per entrar-hi, cada visitant haurà d’escollir el record més bonic que tingui; aquell record que li
agradaria conservar a la memòria per sempre
(un moment d’un Nadal, un estiu especial, un
antic amor, un record de la infància... Un cop
escollit, podran visitar les botigues del Passatge. Trobareu l’antiquari, la perfumeria, la botiga de joguines, on a través d’un recorregut
interactiu i sensorial, trobareu l’article perfecte
per mantenir viu per sempre aquest record especial.
És un espectacle sensorial on el públic visitant
serà el protagonista de l’experiència. El recorregut transcorre a través de la instal·lació de
diferents botigues d’època i acaba en un petit espai de reflexió.

OBSERVACIONS
Per participar a aquesta activitat cal reserva
prèvia a www.ludivers.cat
Durada de l’activitat 35 min.

ESPECTACLES LUDIVERSALS
L’EXTRAORDINARI VIATGE D’EN JOAN A
UN JAPÓ DE PAPER
A càrrec de VidalFont paper.
Espectacle i taller d’Origami

Representada amb titelles d’origami, el viatge d’en Joan, tracta de les aventures d’un
noi, que a través de la seva nova amiga Sakura, descobrirà les tradicions d’un país per a ell
completament desconegut: El Japó.
 11.30h i 12.30h i 13.30 h
 Espai escènic dels Jardins de la devesa
Per participar a aquesta activitat cal reserva
prèvia a www.ludivers.cat
Durada de l’espectacle 40 minuts
Per a tots els públics

LES VACANCES DE LA MADAME
ROULOTTE
A càrrec de La Bleda
Comencen les vacances. Arriba al lloc on
creu que serà perfecte per passar el seus dies
de relax. Allà té una gran sorpresa. Hi ha un
munt de gent que l’espera i vol passar amb
ella aquesta estona. El bon humor respirarà
per tot arreu, els ocells, les flors, els arbres, la
gent, tot amb gran felicitat. Però no tot serà
perfecte … segur que aquestes vacances seran un veritable record per sempre més.
 18 h
 Espai escènic dels Jardins de la devesa
Per participar a aquesta activitat cal reserva
prèvia a www.ludivers.cat
Durada de l’espectacle 45 minuts
Per a tots els públics

UDIVERS & TALKS
Retransmissió en directe a través del nostre canal de Youtube M

TAULA RODONA:
EL JOC LLIURE EN
FAMÍLIA
Jugar no només és cosa d’infants
Dissabte 22 a les 12h

En aquesta taula rodona descobrirem espais familiars on gaudir del joc lliure amb
propostes lúdiques de qualitat.
Participen: DOLORS de l’Espai lúdic El Niu
d’Andròmines (Olot), LISA NUSSBAUM de
l’Espai infantil i familiar d’aprenentatge lúdic Kulturfabrik (Girona), MARTA SOLÀ de
la Ludoteca Les Bernardes (Salt), ANABEL
RICO de l’Espai de joc lliure i educació respectuosa La Milana (Sant Feliu de Guíxols)

PODCAST EN
DIRECTE: IDEES
D’OCI EN FAMÍLIA
BAM! Ocio Alternativo Familiar
Dissabte 22 a les 16h

Podrem veure i escoltar en directe i per primera vegada l’enregistrament del podcast
de BaM! en el que ens donaran idees per
gaudir d’activitats en família.
Participa: Equip BaM!

ENTREVISTA: LUDIA ASESORAS
COM MILLORAR L’EDICIÓ DELS
JOCS DE TAULA
Dissabte 22 a les 18h
Entrevistarem a l’equip de Ludia asesoras
per conèixer què és una assessoria psicolúdica i com es pot millorar la qualitat de
l’edició dels jocs de taula en l’actualitat.
Participen: Ruth Cerdán (Psicòloga) i Fernando Vazquez (Director comercial)

PODCAST EN DIRECTE: CONSELLS PER
INICIAR-SE ALS JOCS DE TAULA
Casella d’Eixida
Diumenge 23 a les 12h

En aquest directe de Casella d’Eixida ens
donaran trucs i consells per introduir-nos al
món dels jocs de taula de la millor manera
possible.
Participen: Carla Rubio i Carles Palanca

TAULA RODONA: EL PODER DEL JOC
DE ROL INFANTIL I JUVENIL
El rol com a joc narratiu per a tota la família
Diumenge a les 18 h
En aquesta taula rodona coneixerem com
introduir-nos als jocs de rol en família de forma pràctica i fàcil.
Participen:
David Díaz
Leticia Cabezas
Lara Menéndez
Kai
Patricia de Blas
Álvaro Corcín.

laneta Juganer Online
JOCS DE TAULA

Dissabte 22 i diumenge 23 de 11h a 14h
i de 16h a 19h
Ens trobarem durant els dos dies al canal
Discord de RecoJuegos per poder realitzar
partides online a un munt de jocs de taula.
S’oferiran partides demostració a jocs actuals d’editorials importants.

ESPAI DE JOCS DEL DEMÀ
A càrrec de l’Associació Ludo
Dissabte 22 i diumenge 23 de 11h a 14h i
de 16h a 19h

Comptarem amb un espai de prototips a
càrrec de l’Associació Ludo, a través del seu
canal Discord.
Llista de jocs a poder jugar:
“Trioctum” de Pedro Berenguel Nieto
2 jugadors, +10 anys, 20-30min
Dissabte 22 de 11h a 14h

“Argonauts’ Quest” de José Pedro Mora
1 a 4 jugadors, +14 anys, 60-90min
Diumenge 23 de 11h a 14h

“JUNIKO” de Óscar Romero
2 jugadors, +8 anys, 25-30min
Dissabte 22 de 16h a 19h

“BLACK HOLE” de Isaac Hidalgo Tarrason
2 a 6 jugadors, +8 anys, 45min
Diumenge 23 de 11h a 14h

“Los Dorem” de Daniel Fernández
2 a 4 jugadors, +8 anys, 35min
Dissabte 22 de 16h a 19h

“Mycelium” de Víctor Samitier Calvo
2 a 4 jugadors, +10 anys, 45min
Diumenge 23 de 16h a 19h

PARTIDA EN VIU
AMB JUEGOSWILLY
A càrrec de JuegosWilly
Dissabte 22 a les 18h

La tarda del dissabte 22 a les 18h es farà partida en stream al joc “Los Dorem y las runas
mágicas” de Daniel Fernández, a través del
canal de Twitch de JuegosWilly
+info

INFLUÈNCIA DEL MÓN DELS
VIDEOJOCS A LA SOCIETAT ACTUAL
A càrrec d’El Rincón del Gamer
Dissabte 22 d’ 11h a 13h

A través del canal de Twitch d’El Rincón
del Gamer ens mostraran un documental
que parla de l’influencia dels videojocs i
faran una taula rodona on el públic podrà
interactuar i fer preguntes.

TORNEIG FIFA

A càrrec d’El Rincón del Gamer
A través del canal de Twitch d’El Rincón
del Gamer podrem assistir a un Torneig
Online del joc FIFA.
Dissabte 22 de 16:30h a 19h
Fase de grups
Dos grups de 4 tots contra tots, els dos
primers de cada grup es classifiquen per
semifinals.
Diumenge 23 de 16:30h a 19h
Semifinals a doble partit i FINAL partit
únic.
Entrevista al campió

PLATAFORMES
GAMERS I EQUIPS
PER A JUGAIRES
A càrrec d’El Rincón del Gamer
Diumenge 23 d’ 11h a 13h

A través del canal de Twitch d’El Rincón
del Gamer ens parlaran de les diferents
plataformes (Pc, PlayStation, Xbox) i dels
equips necessaris per poder jugar online,
així com la moda dels streams a canals
com Twitch.

Participants:

Organitza:

Amb el suport

