
PROGRAMACIÓ 
CASALS D'ESTIU P5-1r

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

tots els nostres somnis!



Vosaltres coneixeu el que són els planetes? 
Doncs resulta que amb tal art va ser construïda Andria, que cadascun dels seus carrers corre
seguint l’òrbita d’un planeta i els edificis i els llocs repeteixen l’ordre de les constel·lacions i

les posicions de les estrelles.
El calendari de les ciutats està fet de manera que les feines, els oficis i les cerimònies es fan
d’acord amb un mapa que correspon a com estava el cel en aquella data. Els astrònoms van
establir el lloc i el dia segons la posició de les estrelles, van dibuixar les línies dels carrers
principals seguint el moviment dels planetes al voltant del sol, van dividir el mapa segons les
dotze cases del zodíac, van fixar el punt dels murs on s’obririen les portes preveient que

cadascuna encaixés amb un eclipsi lunar en els pròxims mil anys. 
D’aquesta manera, la vida a Andria passa en calma, igual que el moviment dels planetes i

estrelles. 
Però resulta que els astrònoms miren pels seus telescopis després de cada canvi i veuen
l’explosió d’una estrella, el canvi de taronja a groc d’un punt en el cel, l’expansió d’una

nebulosa o una nova corba en l’espiral d’algun planeta. 
Cada canvi, implica un altre canvi tant a Andria com a les estrelles. Així doncs, ni la ciutat ni

el cel estan sempre iguals. 
 

Viatjar per Andria



Disfresses 
i Remullada!!

2 3 4 51

6è torn de l'1 al 5 d'agost 

Andria

Descobrim la ciutat
Invisible

M'imagino Tamara
(conte)

Aigua!
la bombolla 

d'aigua

la ciutat màgica
l'abecedari de les

estrelles 

Espai Juga
Com em veus com et veig?

Espai Construcció
Imaginem i construim 

Tamara
La ciutat Estrella

Mou-te
 Minimitza

Espai Crea
telescopi d'Andria

Festa i Xerinola 
Tu com veus 
la ciutat?
al limbo!

sortida
CASCADA CAN BUSQUETS

Tornem 
a les 16.30 h

 


