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T’agrada 
crear,

t’agrada 
imaginar,
t’agrada 

inventar... 
oi?



és un esdeveniment per 
a tu. Tens una cita amb el 
món de la tecnologia, la 
innovació i la creativitat



Divendres 8 d’abril

Taller-concert amb instròniks i Reciclofònica
Amb l’acompanyament de l’Orquestra de

l’Escola de Música Mestre Josep Ma Castella

A les 6 de la tarda, al Club d’Avis



Dissabte 9 d’abril

Simulador de cotxes de cursa
Durant tot el dia, al Club d’Avis 

Vine i viu en primera persona el que senten els pilots 
professionals de rally! Atreveix-te a pujar a un espectacular 

simulador de l’empresa bagenca Virtual Fly 
que et durà directament als campionats de WRC. 

Adrenalina en estat pur!



Taller de percussió amb Santi Serratosa
A les 11 del matí, al Club d’Avis 

Desenvolupa la coordinació, capacitat
de concentració i creativitat mitjançant l’ús

de la percussió corporal. 

Taller de drones
A les 11 del matí, al Club d’Avis 

Coneix i participa en el muntatge d’un drone. De la mà 
de Defly Drone, aprendràs els coneixements i conceptes 
bàsics per construir i fer enlairar un dels objectes més 

de moda. 

http://ticdate.navas.cat/
inscripcio-a-tallers/

Inscripcions



Vermut electrònic amb el duet Santi i Mariona
A la 1 del migdia, al Club d’Avis 

Màquines que fan còctels, begudes que canvien de color, 
tiradors de cervesa que mesuren el que et beus... 

un vermut especial, com no podria ser d’altra manera.

Taller de biohacking, de la ciència
a l’art i la innovació

A les 4 de la tarda, al Club d’Avis  

El biohacking consisteix en utilitzar coneixements científics 
bàsics per crear coses que ens beneficiïn en el nostre dia a 
dia,  com per exemple menjar més nutritiu, materials més 

resistents, energia... o fins i tot joies amb vida! En aquest taller 
farem joies i altres objectes sobre els quals amb el temps 

creixeran plantes, convertint-se en objectes decoratius amb 
vida pròpia.

Taller de mapping
A les 6 de la tarda, al Club d’Avis

Un taller apte per a totes les edats i nivells informàtics sobre 
una de les tècniques audiovisuals més espectaculars, la de 
convertir objectes de format irregular en una superfície de 

projecció.

Projecció de mapping
A les 8 del vespre, a la Plaça de l’Ajuntament

Veurem els resultats del taller de mapping... i alguna sorpresa 
més, en un marc incomparable, la façana de l’Ajuntament.
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