
PROGRAMACIÓ 
CASALS D'ESTIU P5-1r

ciutats 
invisibles 
Un viatge a ciutats màgiques
on la creativitat fa possibles

tots els nostres somnis!



Hi havia una vegada un home que no es volia fer gran. Aquest caminava
sense fi, a la recerca d'un lloc per viure una eterna joventut. Es passava
el dia i la nit cavalcant i mai estava satisfet amb allò que veia. Cap poble
ni ciutat el feia sentir-se com a casa, i per no parlar dels ciutadans, no

trobava el seu lloc dins un món tan gegant.
Una nit, on es trobava dins la frondositat de terres selvàtiques, va

aparèixer un estel fugaç. L'home va desitjar amb totes les seves forces la
seva ciutat somiada. Entre la foscor de la nit, va arribar a una gran porta

que permetia entrar a una mena de ciutat. Aquesta porta estava
assenyalada amb el nom d'Isadora, la ciutat de les llums. L'home es va
endinsar en aquesta ciutat repleta d'esperit jovent i de lluminositat. Mentre
cavalcava s'anava adonant del luxe que hi havia entre les parets de la
ciutat: monuments amb ple de cúpules de plata i palaus de vidre amb

escales cargolades; jardins amb passarel·les d'estàtues de bronze de déus
grecs; carrers pavimentats de plom; un gall d'or que canta a mitjanit per
avisar que s'acosta el descans de la ciutat, ja que la ciutat de les llums
descansava de dia i vivia de nit. L'home en un tancar i obrir d'ulls havia

arribat a la seva ciutat somiada.

isadora
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Disfresses 
i Remullada!!

7è torn del 29 d'agost al 2 de setembre 

isadora

Descobrim la ciutat
Invisible

M'imagino Tamara
(conte)

Aigua!
la llum de l'aigua

la ciutat màgica
les senyals  
lluminoses

Espai Juga
Cúpula o 

paracaigudes?

Espai Construcció
Imaginem i construim 

Isadora

La ciutat  cargolada

Mou-te
 a les fosques...

Espai Crea
el gall d'or

Festa i Xerinola 
Tu com veus 
la ciutat?
fem diana!

sortida
LABERINT D'HORTA

Tornem 
a les 16.30 h

 


