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CARRER DE VALLS

ANGLÈS 
DE 3 A 12 ANYS
Dimarts 
De 3 a 4 anys de 17 a 17.45 h 
De 5 a 6 anys de 17.45 a 18.30 h 
Preu: 36,30 € (10 sess.)

De 9 a 12 anys de 18.30 a 19.30 h 
Preu: 48,40 € (10 sess.) 
Professora: Ana Martínez

BOLLYWOOD 
Divendres de 17.15 a 18 h 
Divendres de 18 a 18.45 h 
Preu: 36,30 € (10 sess.)
Professora: Eva Arias

BALLET CLÀSSIC
Dimarts de 17 a 18 h 
Dimarts de 18 a 19 h 
Preu: 48,40 € (10 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

PUNTES
Divendres de 16.30 a 17.15 h
Preu: 36,30 € (10 sess.)

Taller adreçat a ballarins i ballarines 
de ballet clàssic que vulguin perfec-
cionar aquesta tècnica.

PROGRAMACIÓ CULTURALIDIOMES

ALEMANY
Dimecres: dos nivells 
NIVELL A1/1 de 18.15 a 19.30 h
NIVELL A1/2 de 17 a 18.15 h
Preu: 56,52 € (11 sess.)
Professor: Stefan Blasel
 

ANGLÈS 
Dilluns: dos nivells
Inicial de 17.00 a 18.15 h
Intermediate de 18.15 a 19.30 h 
Preu: 46,24 € (9 sess.)
Professora: Inés Pan 

CINEMA EN ANGLÈS
Dilluns de 19.45 a 21 h
Preu: 46,24 € (9 sess.)
Professora: Inés Pan

Practica l’anglès de manera infor-
mal a través de les escenes que han 
marcat la història del cinema. 

MILLORA L’ANGLÈS 
I L’ALEMANY AMB 
LA VIQUIPÈDIA
Dimecres de 20 h a 21 h
Preu: 45,21 € (11 sess)
Professor: Stefan Blasel

Millora l’ortografia, la gramàtica i 
l’expressió escrita utilitzant la viqui-
pèdia. Aprendrem a editar articles, 
modificar i ampliar vocabulari de 
coneixements diversos. 

CATALÀ
Dimecres de 19.30 a 21 h 
Gratuït (10 sess.)

Tots els dimecres, un grup de volun-
taris t’esperen a Font de la Guatlla 
per millorar el català.
Hi col·labora: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua catalana 
(CAL).

DIBUIX I PINTURA
De 8 a 12 anys
Dimecres de 16.45 a 18.45 h 
Preu: 74,58 € (11 sess.)
Professor: Plácido Domínguez

Explora l’artista que portes dins! 
Material inclòs en el preu.

ESCACS 
Dijous de 17 a 18 h
Preu: 48,40 € (10 sess.)
Professor: Patxi Molinas

GUITARRA
De 8 a 12 anys 
Divendres de 17 a 18 h 
Preu: 48,40 € (10 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Un taller per a infants que vulguin 
conèixer o perfeccionar la tècnica 
d’aquest instrument. Cal portar gui-
tarra. 
 

MODERN DANCE
Dijous de 17 a 18 h 
Dijous de 18 a 19 h 
Preu: 53,24 € (11 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

ZUMBA  
DANCE INFANTIL
Dilluns de 17 a 18 h 
Dilluns de 18 a 19 h 
Preu: 43,56 € (9 sess.)
Professora: Laura Serrano 

Adaptem les rutines de la zumba 
dance de manera senzilla i diver-
tida.

ART I CULTURA 

DESCOBRIM 
BARCELONA
Dimecres a les 10.30 h (3 sess)
Preu: 34,20 € més l’entrada als 
museus (tarifa grup)
Guia: Maite Garcia 

18 d’abril 
RUTA 1: BARCELONA EN LLUITA
Des de la plaça del Rei repassarem 
els escenaris de poder i lluita de-
cisius en la història de la ciutat. La 
Guerra dels Segadors, el setge de 
1714, les revoltes obreres del segle 
XIX i molts altres episodis de la nos-
tra història. 
Punt de trobada: plaça del Rei

16 de maig
RUTA 2: ORÍGENS I RECORDS 
DE LA ZONA FRANCA
La Zona Franca avui és un barri 
associat a la SEAT i als seus tre-
balladors, però quins són els seus 
orígens? Quan van arribar les pri-
meres fàbriques al barri? Buscarem 
els orígens del barri i repassarem el 
seu passat obrer i industrial a través 
d’imatges antigues. 
Punt de trobada: plaça de Francesc 
Macià

13 de juny
RUTA 3: LA MODEL I ELS SEUS 
VOLTANTS
L’antiga presó de La Model, al cor de 
Barcelona, és avui una infraestruc-
tura en plena transformació amb un 
projecte urbanístic que afecta tot el 
barri. Us proposem una ruta per ar-
ribar als orígens i construcció de 
la presó fent un viatge per la seva 
història passant per la Guerra Civil i 
el franquisme. Així arribarem al seu 
aspecte actual i entendrem la funció 
que tindrà en un futur. 
Punt de trobada: Sants-Estació 
sortida c. Numància.

Organització: Vocalia de Gent Gran

Excursions 

Dijous 12 d’abril

PREPIRINEU  
I SOLSONA 
Farem un bon esmorzar pel Prepiri-
neu i dinarem a Solsona.

Dijous 10 de maig 

SANTUARI 
DE QUERALT
Esmorzar a Queralt i dinar al Ber-
guedà. 

Dijous 7 de juny

CASTELLÓ 
D’EMPÚRIES I 
VENÈCIA CATALANA
Esmorzar de sardinada i dinar a Can 
Beri. 

Organització: Vocalia de Dones

Xerrades

Dimarts 10 d’abril, a les 18 h

L’OFICI 
D’IL·LUSTRAR 
PARAULES
A càrrec de Quim Torres

Com aquell que diu que una imatge 
val més que mil paraules...

Dimarts 24 d’abril, a les 18 h 

ELS SECRETS DE LA 
CUINA JAPONESA
A càrrec d’Ana Sastre

Ens endinsem en les particularitats 
de la cuina oriental. 

Dimarts 8 de maig, a les 18 h

ART MODERN  
I ESPIRITUALITAT
A càrrec de Jorge Ariza

Ofegament o nova oportunitat. En 
aquesta xerrada tindrem l’ocasió 
de reflexionar plegats partint de to-
ta mena d’exemples.

Dimarts 15 de maig, a les 18 h

UN TAST 
D’ESCRIPTURA 
CREATIVA
A càrrec de Mireia Broca

Dimarts 22 de maig, a les 18 h

MÉS ENLLÀ DE LES 
PARAULES
A càrrec d’Ana Palacios

Conjunt de reflexions a través de 
petits relats, contes i vivències. 

Dimarts 5 de juny, a les 18 h

LA HISTÒRIA EN 
CLAU DE DONES
Analitzarem quines han estat les 
aportacions que moltes dones han 
fet al llarg dels segles, en els àmbits 
de la política, la filosofia, la ciència, 
l’economia, la societat i la religió, 
entre d’altres. 

Cinefòrum 

Projectem i debatem sobre pel-
lícules en què les protagonistes són 
les dones. 

Dimarts 3 d’abril, a les 18 h

SÉRAPHINE
Drama biogràfic sobre la pintora na-
ïf francesa Séraphine Louis. 

Sortides culturals

El punt de trobada es concretarà més 
endavant. Consulteu la pàgina web o 
truqueu al centre cívic. 

Dimarts 17 d’abril, a les 11 h

JARDÍ BOTÀNIC 
HISTÒRIC  
DE BARCELONA
Visitarem un petit tresor natural de 
la ciutat. 

Diumenge 13 de maig, a les 11 h

LABERINT D’HORTA
Iniciat el 1794 i obert com a parc 
públic el 1971 és el jardí històric 
més antic que es conserva a 
la ciutat. El parc inclou un jardí 
neoclàssic del segle XVIII i un jardí 
romàntic del segle XIX.

Dimarts 29 de maig, a les 12 h

RUTA PER  
LA BARCELONA 
MÀGICA  
I MISTERIOSA
2.000 anys d’història ens ofereixen 
el millor escenari per mostrar-nos els 
misteris i els secrets que amaguen 
les ombres de la ciutat i introduir-nos 
en una Barcelona diferent i oculta.

Dimarts 19 de juny

VILANOVA  
I LA GELTRÚ
Excursió de tot el dia pel municipi de 
Vilanova i la Geltrú més visita al Mu-
seu del Ferrocarril. Exclusiu pel grup 
de dones. 

GRUPS ESTABLES I SERVEIS 
PERMANENTS:

GRUPS:
Dins de les activitats que es duen a 
terme al centre cívic hi col·laboren 
diferents grups de voluntaris, en 
els quals, si vols, hi pots participar. 

Col·lectiu d’Artistes Font de la 
Guatlla
Organització i preparació d’expo-
sicions en comú de tots els mem-
bres.
Grup de Dones de la Guatlla
Sortides i activitats culturals, xer-
rades, cinefòrums i taller d’auto-
ajuda. 
Gent Gran de la Guatlla
Excursions i celebracions popu-
lars. 
Grup d’Escacs Font de la Guatlla
Trobada d’escacs tots els dime-
cres de 10 a 13 h.
Marea Pensionista Font de la 
Guatlla
Tots els dilluns a partir de les 11 h.

SERVEIS:
PUNT DE TROBADA
ATENCIÓ AL VEÏNAT
BARCELONA WI-FI
FONS D’ART DE L’ASSOCIACIÓ
CENTRE DE DOCUMENTACIÓ 
HISTÒRICA
CESSIÓ D’ESPAIS

PER A INFANTS I JOVES



TALLERS 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIONS
De dilluns a divendres de 9 a 
13.30 h i de 16 a 20.30 h.
Renovacions: a partir del 12 de 
març.
Noves inscripcions: a partir del 19 
de març.

NORMATIVA 
D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran de ma-
nera presencial al centre cívic o 
seguint les instruccions de les ins-
cripcions no presencials especifi-
cades al web. 
Import trimestral: el preu inclou to-
tes les sessions.
Pagament: es podrà fer al centre 
mitjançant targeta, ingrés o per 
transferència bancària. La ins-
cripció es farà efectiva un cop s’ha-
gi abonat l’import del taller. Per als 
casos en què el pagament es faci 
per ingrés bancari, la reserva de la 
plaça només es mantindrà durant 
48 h. Només es farà la devolució 
de l’import del taller en el cas que 
se suspengui l’activitat. La Direcció 
del centre es reserva el dret de sus-
pendre els tallers que no tinguin un 
nombre mínim de participants i de 
canviar el professorat en cas que si-
gui necessari. Demaneu al centre la 
informació de les reduccions i sub-
vencions que hi ha als cursos. 
En el cas dels tallers gratuïts, a les 
tres faltes d’assistència no justifi-
cades, la Direcció del centre podrà 
expulsar a la persona usuària del ta-
ller. Els materials fungibles dels ta-
llers aniran a càrrec de la persona 
usuària.

INFORMACIÓ 
DELS TALLERS 
Data d’inici: a partir del 3 d’abril.
Durada: 10 setmanes, tret que se 
n’indiqui una altra.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

BODY SHAPE 
Dilluns i dimecres 
de 20 a 20.55 h 
Preu: 46,33 € (19 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas 

Dona-li forma al cos a través d’exer-
cicis aeròbics. 
Dimecres 4 d’abril no hi ha classe. 
Consell de barri. 

GIMNÀSTICA  
DE GENT GRAN 
Grup A: dilluns, dimecres 
i divendres de 17.15 a 18 h 
Grup B: dilluns, dimecres 
i divendres de 18 a 18.45 h
Preu: 21,75 € (29 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Dimecres 4 d’abril no hi ha classe. 
Consell de barri. 

GIMNÀSTICA 
MATINAL
Dilluns i dijous de 10 a 11.15 h 
Preu: 63,18 € (19 sess.)
Professora: Elsa Tous 

IOGA
Dimarts i dijous
Grup A: de 19.05 a 20 h 
Grup B: de 20.05 a 21 h
Preu: 75,35 € (20 sess.)
Professora: Carmen Duque
 

NOU TALLER

IOGA NIDRA 
Dimarts d’11.15 a 12.15 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.) 
Professor: Sat Atma Singh

Poderosa tècnica que ens ajuda a 
agafar el son mitjançant exercicis 
de relaxació i meditació. 

IOGA HATHA 
Divendres de 10 a 11 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Tony Rueda

Sèrie d’asanes o postures corpo-
rals que aporten fermesa i flexibi-
litat als músculs. 

IOGUILATES
Dilluns de 19.15 a 20.15 h
Preu: 37 € (9 sess.)
Professora: Estela Martínez 

Fusió de dues disciplines: ioga i pi-
lates. 

MOVIMENT  
EN DANSA
Dijous de 9.30 a 11 h 
Preu: 50,85 € (10 sess.)
Professora: Rosario Ramírez

A través del ball fem teràpia per as-
solir un benestar físic, mental i emo-
cional.

MARXA NÒRDICA
Grup inicial 
dimecres de 16 a 18.30 h
Grup continuïtat 
divendres de 9.45 a 11.15 h
Preu: 39,90 € (10 sess.)
Professor: Fernando Bartolomé 

Consisteix a incorporar uns bas-
tons a la manera de caminar per 
aconseguir millores físiques. A ca-
da sessió hi ha mitja hora introduc-
tòria de teoria. 

TAITXÍ
Dimecres i divendres 
de 10 a 10.45 h 
Preu: 61,65 € (20 sess.)
Professor: Fernando Jiménez
 

TAITXÍ AMB 
VENTALL I ESPASA
Dilluns d’11.45 a 13 h 
Preu: 46,24 € (9 sess.)
Professorat: Fabienne Boyer

Al llarg del curs es combinaran 
ambdues tècniques; també es tre-
ballarà amb les mans lliures. 

LINDY HOP-SWING
Dimecres 
Grup inicial de 21 a 22 h 
Grup avançat de 20 a 21 h
Preu: 41,10 € 
(10 sess. Inici 11 d’abril)
Professorat: Fermí Nauidi i 
Odina Macias

Es recomana venir amb parella, pe-
rò no és obligatori. 

GUITARRA
Divendres
Grup d’iniciació de 19.15 a 
20.30 h 
Grup de continuïtat de 18 a 
19.15 h 
Preu: 60,05 € (10 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Cal portar la guitarra. 

ZUMBA DANCE 
Dimarts i dijous de 16 a 17 h 
Preu: 82,20 € (20 sess.)
Divendres de 20 a 21 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professora: Laura Serrano

 
CREATIVITAT

PATRONATGE,  
TALL I CONFECCIÓ
Dimarts de 19.15 a 20.45 h 
Preu: 34,80 € (8 sess.)
Professora: Vera Pérez de 
Andrade

En aquest taller prendrem mides, 
crearem un patró de base i el trans-
formarem en una peça de roba de 
tendència a través de l’aprenentat-
ge de tècniques de tall i confecció. 
Cosirem a mà i amb màquina. 

DIBUIX I PINTURA
Dimarts de 10 a 12 h 
Preu: 67,80 € (10 sess.)
Dimecres de 18 a 20 h 
Preu: 74,58 € (11 sess.)
Professorat: Laura Aubert i 
Plácido Domínguez

Pots escollir entre el dibuix i la pin-
tura o combinar la utilització d’amb-
dues tècniques. 

PATCHWORK 
LABOR DE RETALL 
Dilluns de 10 a 12 h 
Preu: 52,20 € (9 sess. )
Professora: Amàlia Bonet

Ajuntarem retalls de teles que ens 
agradin per crear peces de roba per 
decorar la llar. 

PUNTES DE COIXÍ
Dijous de 9.30 a 11.30 h 
Preu: 58 € (10 sess.)
Professora: Fina Ramos

Reviurem una de les tècniques més 
vistoses de la indústria tèxtil catala-
na del segle XIX. Només necessita-
reu un coixí, boixets, agulles, fils i 
les mans per fer autèntiques obres 
d’art. 
 

PUNT DE CREU
Dilluns de 10 a 12 h 
Gratuït (9 sess.)
Professora: M. Cinta Beltran

Aprèn les diferents variants de pun-
tades que conformen aquesta tèc-
nica considerada com una de les 
més antigues del món. 
 

RELATS CURTS
Dilluns de 19.30 a 21 h 
Preu: 55,49 € (9 sess.)
Professora: Anna Marcet

Taller d’escriptura que ens servirà 
per narrar bones històries en po-
ques pàgines. 

RECURSOS

ACTIVA  
LA MEMÒRIA
Dijous de 16 a 17.15 h
Preu: 33,25 € (10 sess.) 
Dijous de 17.15 a 18.45 h 
Dijous de 19 a 20.30 h
Preu: 39,90 € (10 sess.)
Professor: Fernando Aranciva, 
neuropsicòleg 

Exercicis i jocs que ens ajuden a 
estimular les capacitats cognitives.

COM ESTALVIAR 
AMB LES NOSTRES 
FACTURES
Dijous de 11 a 12.30 h
Gratuït (3 sess. inici 12 d’abril)

A càrrec del Servei d’Assessora-
ment Energètic de l’Ajuntament de 
Barcelona 
Cada sessió abordarem una temà-
tica:
1. Factures. Pago més del que em 

toca?
2. Hàbits per estalviar dins de casa.
3. Com defensar-me dels comer-

cials.

CONVERTEIX-TE  
EN MANETES 
Dilluns de 17 a 18.30 h 
Gratuït (3 sess. inici 30 d’abril)

A càrrec de Prevenció de residus 
de la Direcció de Serveis de Neteja 
i Gestió de Residus 
Aquest trimestre tractarem:
1. Recuperem llums.
2. Dispositius mòbils sense cable.
3. Servei d’Assessorament.

CUINA DE L’ÀVIA 
Grup A dimarts de 10 a 12.00 h 
Grup B dijous de 18.30 a 20.30 h 
Preu: 67,80 € (10 sess.)
Professora: Mireia Salvador 

Els trucs de l’àvia tan per a les re-
ceptes modernes com per a les de 
tota la vida. 

REBOSTERIA 
CREATIVA
Dimecres de 10.30 a 12 h
Preu: 35,60 € 
(7 sess. Inici 2 de maig) 
Professora: Anabel González 

Esmorzars creatius, rebosteria 
d’arreu del món i combinació de 
dolços saludables. 

PREPARAT PER  
A LES AL·LÈRGIES 
PRIMAVERALS 
Dimecres de 18.15 a 19.15 h 
Preu: 12,33 € 
(3 sess. Inici 18 d’abril)
Professora: Marta Sunyer

Parlarem de com a través de l’ali-
mentació podem disminuir les 
reaccions al·lèrgiques i també a-
prendrem remeis naturals per cal-
mar les al·lèrgies respiratòries i de 
la pell. 

PROTEGEIX-TE 
DEL SOL: CREMES 
SOLARS NATURALS
Dimecres 
de 18.15 a 19.15 h 
Preu: 12,33 € 
(3 sess. Inici 16 de maig)
Professora: Marta Sunyer

Porta la teva crema solar i apren-
drem a identificar les substancies 
naturals de les sintètiques. Després 
fabricarem cremes naturals per pro-
tegint-nos del sol. 

FES EL TEU ARBRE 
GENEALÒGIC
Dimarts de 19.30 a 20.30 h 
Preu: Gratuït (8 sess.)
Professor: Joan Manuel Vidal

Aprendrem a buscar les dades ne-
cessàries i com interpretar-les per 
poder construir el nostre arbre ge-
nealògic. 
 

MEDITACIONS 
GUIADES 
Dilluns de 19.45 a 21.15 h 
Preu: 36,30 € (5 sess. inici 7  
de maig)
Per sessió: 7,26 €
Professora: Eulàlia Camps

Treballarem des dels camps se-
güents:
7 de maig: Txakres
14 de maig: Aigua
28 de maig: Mandales
4 de juny: Minerals
11 de juny: Respiració

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

INFORMÀTICA  
PER A GENT GRAN 
Dijous d’11 a 12 h
Preu: 26,60 € (10 sess)
Professor: Jesús Burjalés

Pots portar el teu portàtil o tauleta. 

TREU PROFIT DEL 
MÒBIL/TAULETA
(APLICACIONS)
Dijous de 17 a 18 h
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

INFORMÀTICA  
I WINDOWS 10 
Dijous de 18.15 a 19.15 h
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

MANTENIMENT  
I SEGURETAT AMB 
ORDINADORS
Dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professor: Jesús Burjalés

Es necessiten coneixement previs.

POSA’T EN FORMA 
Dilluns, dimecres i divendres 
de 19 a 19.45 h 
Preu: 57,85 € (29 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Dimecres 4 d’abril no hi ha classe. 
Consell de barri. 

EXPRESSIÓ 

BALLS EN LÍNIA  
PER A GENT GRAN
Dijous d’11.45 a 12.45 h 
Preu: 26,60 € (10 sess.)
Professora: Hermínia López 

BOLLYWOOD 
Divendres de 18.55 a 19.55 h 
Preu: 41,10 € (10 sess.)
Professora: Eva Arias

BROADWAY JAZZ 
Divendres de 20.05 a 21.05 h 
Peu: 41,10 € (10 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas 

COUNTRY  
Nivell mitjà 
Dimarts de 20.15 a 21.30
Preu: 33,25 € (10 sess.) 
Professorat: Xavier Badiella 

DANSA ORIENTAL
Dimecres de 21 a 22.15 h
Preu: 71,25 € 
(10 sess. Inici 11 d’abril)
Professora: Mireia Zantop

TXIKUNG 
Dimarts de 9.45 a 10.50 h 
Preu: 44,52 € (10 sess.)
Professor: Kevin Albors

PILATES MATT
Grup A: dilluns i dimecres 
de 9 a 9.55 h 
Grup B: dilluns i dimecres 
de 20.30 a 21.25 h 
Grup C: dimarts i dijous 
de 20.30 a 21.25 h 
Preu: 75,35 € (20 sess.)
Grup D: divendres 
d’11.15 a 12.15 h 
Preu: 41,10 € (10 sess)
Professorat: Tony Rueda, 
Juan Carlos González i Dafne 
Sánchez

GRUP 
D’AUTOAJUDA
Dimecres de 10.15 a 12.15 h 
Gratuït (10 sess.)
Professores: Elisabette Hader  
i M. Antonia del Amo

Un espai per a dones per enfortir 
lligams i créixer conjuntament en el 
camí de l’autoestima. 
Hi col·labora el Grup de Dones Font 
de la Guatlla


