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Converses, xerrades, tallers que permetran parlar i debatre obertament sobre el joc.

Dissabte 21 d'11h a 12h
Casa del joc 

LUDIVERS talks&

19 al 22 | Maig 2022 | Girona

JARDINS DE LA DEVESA DE GIRONA 

LUDIVERS
VIII FESTIVAL DEL JOC
I LES CULTURES
DE LA IMAGINACIO

TAULES RODONES
Dissabte 21 a les 16:30h

La divulgació dels jocs de taula a les xarxes socials
Parlarem de quins canals de divulgació existeixen, com 
són, quin contingut ofereixen, quines plataformes utilitzen i 
donarem consells per ser divulgador/a de jocs de taula a 
les xarxes.

Diumenge 22 a les 16:30h
El joc i les noves tecnologies: Universos 
complementaris
Parlarem de l'encaix entre l'univers del joc i el de les 
noves tecnologies posant especial èmfasi en el disseny 
i l'impressió 3D i la seva aplicació als jocs de taula.

ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

* Consulteu tot el programa del festival al web: www.ludivers.cat

Dins els jardins trobareu un petit plató on podreu veure en directe com es graven els programes d'alguns 
mitjans catalans de divulgació de jocs de taula. 
També podreu seguir les seves retransmissions en directe des dels seus canals habituals d'streaming.

Dissabte 21 de 12:30h a 13:30h
Hora Lúdica

Dissabte 21 de 14h a 15h
Círculo Friki

PLATÓ EXTERIOR

Diumenge 22 d'11h a 12h
Vull aprendre

Diumenge 22 de 12:30h a 13:30h
Aya_ZholvaX: Jocs de taula

Diumenge 22 de 14h a 15h
La Estantería de Albert

ESPAI LA ROSALEDA

Podrem assistir a una partida de rol en directe a 
Dungeons & Dragons en un format interactiu de 
4 daus de 6, un dels primers canals de rol en 
format podcast i Youtube de D&D en català.

Dissabte 21 a les 16h
4 daus de 6

Participen: Pau de Kleff, Àlex de Jugador Inicial, Karen de 
NotGretaWhoDis i Aida de Jugar y leer

Participen: Andreu Martinez, Esther  Gimeno i  Federico  
Jünemann
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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. 

Feu vostre Ludivers i ajudeu-nos a convertir 
Girona en la ciutat més Ludiversal de 
Catalunya.

DE LA IMAGINACIO 
del 19 al 22 de Maig 2022 
JARDINS DE LA DEVESA DE GIRONA

VIII FESTIVAL DEL JOC
I LES CULTURES

LUDIVERS

Espai de creativitat i ciència amb 
tallers artístics i científics per a totes 

les edats. 

PLANETA GASTROLUDIC 

Dijous 19    de 17h a 19h 
a la Plaça Jordi de Sant Jordi  
Taller de Creativajocs. Construïm un brunzidor. 
A càrrec d’Atelier de Ma Maison

PLANETA JUGANER 
Gran espai amb jocs de taula moderns, jocs de 
construcció, partides de rol, mostra de prototips i 
presentació de les principals novetats editorials.

US AVANCEM:
Espai de jocs de taula
Espai dedicat a la mostra i presentacions de les principals 
novetats directament d’algunes de les editorials i marques 
més importants de jocs de taula de casa nostra. Sherlock, el joc català que triomfa arreu del món 

Diumenge 22 a les 11:30h i a les 13h.
A càrrec de Tot jugar i GDM Games

Campionat classificatori de CATAN
Diumenge 22 a les 10:30h. A càrrec de Zeppelin i Devir

Demostracions del joc Kubb i Mölkky
Diumenge 22 de 12h a 14h. A càrrec de La Juganera

US AVANCEM:
Trobareu tallers com el de fang amb les mans, 
estampació amb elements naturals, taller de bombes 
de llavors i menjadores per ocells, taller d'Origami, 
pintura vertical, molinets de paper, travessa de les 
Olors...

MINIPLANETA
Espai de joc lliure, espontani,  que 
desperta inquietuds amb diversos 

materials. Espai per interactuar i 
expressar el que sentim en connexió 

amb l’entorn i les persones. 

US AVANCEM:
Espai Joc Tell Fusta a càrrec de Tell Fusta
Joc i natura en família Dissabte 21 d'11h a 14h.
A càrrec de Kincakau.
Altell de l’artista Diumenge 22 d'11h a 14h . 
A càrrec de Caliu Moianès* Programa complet a ludivers.cat

* Programa complet a ludivers.cat

* Programa complet a ludivers.cat

* Programa complet a ludivers.cat

PLANETA CLICK&DIT
       Espai dedicat al joc i a les noves 
  tecnologies, on hi trobareu una amplia 
  zona de videojocs, espai d'impressió 
en 3D i diferents aplicacions lúdiques.

* Programa complet a ludivers.cat

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.
Descobreix la impressió en 3D!
Tindrem demostració i diversos tallers de modelatge 
3D . A càrrec de FABfab! (La Fàbrica Fabulosa)

* Programa complet a ludivers.cat

PLANETA IMAGINARI 
Descobriràs un espai de lectura 
familiar on fer volar la imaginació. 

Presentació i lectura de contes a 
càrrec dels seus autors i autores.

US AVANCEM:
“Cuentos de las Estrellas” Dissabte 21 a 11:30 h. 
A  càrrec de l’autora Blanca Pugés i Calmot. 
“ROOM: Agus&Monsters” Dissabte 21 a 17:30h. 
A càrrec de Pak Gallego, Jaume Copons i Liliana 
Fortuny . 

US AVANCEM:
Taller de cultiu de bolets sobre materials 
reciclats i sobre troncs. Diumenge 22 a les 11h i 
a les 12:.30h. A càrrec de Fungi Girona

SATEL·LITS

ACTIVITATS LLANCAMENT

PLANETA ARTICIENCIA

Espai de jocs de Rol 
Vine a jugar a jocs de rol o inicia’t en aquest fantàstic 
món. Diumenge 22 a partir de les 11h. Espai gastronòmic del festival amb 

diferents propostes culinàries i una 
àrea de tallers gastrolúdics.

Espai de jocs tradicionals A càrrec de Cia. de Jocs 
l’Anònima i la Federació Catalana de Joc tradicional.

Dissabte 21 a les 12h   
“Quines unes, elles!”. Les dones són les protagonistes 
de cada un dels contes que s’hi expliquen. A càrrec de la 
Cia. H6Clown 

ESPECTACLES LUDIVERSALS

Dissabte 21 a les 18h   
“Brossa”. Espectacle d'humor d'un sensesostre que es 
veu obligat a viure al carrer.  A càrrec de la Cia. H6Clown 

Diumenge 22 a les 12h   
“La casa de la mosca fosca”. Versió musical del conte La 
Casa de la Mosca Fosca.  A càrrec de Alquímia Musical 

Diumenge 22 a les 18h   
“Dones en tota regla”. Dues dones arriben al mig de la 
plaça determinades a explicar-nos què s’amaga darrere de 
la llegenda del Pare Janàs.  A càrrec de Cia. La Remeiera 

Dijous 19   de 17h a 19h 
a la Plaça Santa Susanna del Mercadal   
Espai de jocs a la Plaça. La botiga Zeppelin 
desplegarà una bona colla de jocs a la plaça per 
poder-hi jugar. A càrrec de Zeppelin i BS Toys 

Espais de jocs als Jardins. Inaugurarem algun dels espais de joc 
del festival, veniu a descobir-los!

Divendres   20    de 16.30h a 19h als Jardins de la Devesa 

Cercavila i titelles amb la Mula Baba. Recorregut: (sortida) Plaça 
U d’octubre. C/Hortes, C/Santa Clara, Plaça Independència, 
Av.Ramon Folch, Rotonda Rellotge, Jardins de la devesa (arribada).

Divendres      20     a les 17.30h i 18:30h

Divendres   20     a les 20.30h al Cinema Truffaut
Arcadeología. Un documental que repassa la figura de l'arcade al 
nostre territori, analitzant el passat i el present del moviment arcade.

,

Pista d’aventures i munyir vaca  A càrrec de Rutac SL

La Clau Màgica de la Devesa A càrrec de Xplore Girona 

Descoberta del riu / Joc de l’escanyagats / Recorregut QR    
A càrrec de l’Associació Sorellona

* Programa complet a ludivers.cat

Impressores Humanes  A càrrec de @Greendel15
Col·labora Festival Monar’t

Creem entre tots una gran ciutat  A càrrec de DLAND

Instal·lació The Dreamers  A càrrec de l’Associació Art-Crea

Exposició CATAN 25 Anys - El joc com a fet cultural - 
Del 16 al 21 de maig. A la botiga Zeppelin un món de jocs

Repte Senbazuru   
Col.laborem per crear 1.000 grues origami de paper

Patrocina:

Jocs del demà
Descobreix jocs originals i coneix els seus autors i autores. 
Sigues dels primers en jugar-hi i ajuda a testejant-los.

Presentacions i partides a TOYI, GRAVITRAX, Tower Cube, 
KLASK i l'espai Minecraft.

Macropartida a Els Homes llop de Vallnegra. 
Dissabte 21 a les 12h.  A càrrec del Festival del Joc del 
Pirineu. 




