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PER A INFANTS I JOVES

IOGA PER A 
INFANTS
Dilluns a les 18 a 19 h 
Preu: 14,52 € (3 sess.)
A partir de 8 anys
Professora: Estela Martínez

PETIT GRAN XEF
Dimecres de 18 a 19 h 
Preu: 14,52 € (3 sess.)
De 6 a 12 anys
Professora: Mercè Homar

Cal portar davantal i camanyola. 
Els infants poden venir acompa-
nyats d’un adult. 

DISSENYA 
PERSONATGES 
PER A CÒMICS 
O VIDEOJOCS
Dimarts de 18 a 19.15 h 
Preu: 18,15 € (3 sess.)
A partir de 6 anys
Professora: Sara Soleres

Cal portar estoig amb llapis, goma 
d’esborrar i colors (opcional)

ZUMBA KIDS
Dijous 
Grup A de 17.15 a 18 h
Grup B de 18.15 a 19 h
Preu: 10,89 € (3 sess.)
Professora: Laura Serrano

TECNOLOGIA 
CREATIVA: CHATBOT
Dimarts 10 de juliol de 18 a 20 h
Preu: 22 € (1 sess.)
A partir de 8 anys
A càrrec d’Eixos Creativa

Programem un chatbot que simula 
una conversa amb l’usuari.

GRUPS ESTABLES I SERVEIS 
PERMANENTS

GRUPS
Dins de les activitats que es duen 
a terme al centre cívic, hi ha la col-
laboració de  diferents grups de vo-
luntaris. Si vols, hi pots participar.  

Col·lectiu d’Artistes Font de la 
Guatlla
Organització i preparació d’exposi-
cions en comú de tots els membres.
Grup de Dones de la Guatlla
Sortides i activitats culturals, xerra-
des, cinefòrum i taller d’autoajuda.  
Gent Gran de la Guatlla
Excursions i celebracions populars. 
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

lameva.barcelona.cat/sants-montjuic

PROGRAMACIÓ CULTURAL

MOSTRA 
DELS ALUMNES 
DE RETAULE 
CENTRE D’ART
Del 2 de juliol al 23 de juliol

Més de mil alumnes han passat 
aquests darrers trenta anys per 
les aules del Centre “Retaule”. En 
aquesta exposició us oferim un re-
cull d’algunes obres fetes al taller 
de pintura durant aquest curs.
Organitza: El Centre d’Arts i Estu-
dis Retaule. 



TALLERS 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIONS
A partir del 4 de juny.
De dilluns a divendres 
de 9 a 14 h i de 16 a 20.30 h

NORMATIVA 
D’INSCRIPCIONS
Les inscripcions es faran de ma-
nera presencial al centre cívic o 
seguint les instruccions de les ins-
cripcions no presencials especi-
ficades a la pàgina web. 
Import: el preu inclou totes les ses-
sions.
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 
sigui necessari. Demaneu al cen-
tre la informació de les reduccions 
i subvencions que hi ha al  cursos. 
Els materials fungibles dels tallers 
aniran a càrrec de la persona usu-
ària.

INFORMACIÓ 
DELS TALLERS 
Data d’inici: a partir del 2 de juliol.
Durada: 3 setmanes, tret que s’in-
diqui una altra.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

COS, MOVIMENT 
I EXPRESSIÓ
Dimarts i dijous de 19 a 20 h 
Preu: 16 € (6 sess.)
Professora: Elsa Tous
 

Farem moviments que ens facin 
sentir més àgils i jugarem amb dife-
rents ritmes que formaran una peti-
ta coreografia.  

IOGA HATHA 
Dilluns d’11 a 12 h 
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professor: Tony Rueda

Sèrie d’asanes o postures corporals 
que aporten fermesa i flexibilitat als 
músculs.  

IOGUILATES 
Dilluns de 19.15 a 20.15 h
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professora: Estela Martinez
  

Aquesta especialitat és una fusió de 
les dues disciplines: ioga i pilates. 

CÀPSULES DE 
MARXA NÒRDICA 
PER SANTS-
MONTJUÏC
Divendres de 9.45 a 11.45 h
Preu: 16 € (3 sess.)
Professor: Fernando Bartolomé, 
de Nordic Walking Terapèutic 
(NWT)

Consisteix a incorporar uns bastons 
especials a la forma natural de ca-
minar. Aprendràs la tècnica correcta 
i els seus moviments, per poder ob-
tenir els beneficis que aquesta acti-
vitat física té per a la salut.

NOU TALLER

CÀPSULA 
MARXA NÒRDICA 
PER LA PLATJA
Dimecres 4 de juliol de 9 a 12 h
Preu: 8 € 
Professor: Fernando Bartolomé, 
de Nordic Walking Terapèutic 
(NWT)

Farem una ruta de 6 km  pel Remo-
lar del Delta del Llobregat. Part del 
recorregut es farà per la platja. Cal 
portar una motxilla petita amb ai-
gua, menjar energètic, crema solar 
i una tovalloleta (opcional).

TXIKUNG 
Dimarts de 9.45 a 10.50 h 
Preu: 13,36 € (3 sess.)
Professor: Kevin Albors

Respiració, ment i exercici físic rela-
cionat amb tècniques de  la medici-
na tradicional xinesa. 

PILATES MATT
Grup A: dilluns i dimecres 
de 10 a 11 h 
Grup B: dilluns i dimecres 
de 20.30 a 21.30 h 
Grup C: dimarts i dijous 
de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 24,66 € (6 sess.)
Professorat: Tony Rueda, 
Juan Carlos González i Silvina 
García.

EXPRESSIÓ 

SAMBA TWERK
Dimecres 19 a 20 h 
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professora: Sara Jiménez

LINDY HOP-SWING
Dilluns i dimecres 
Grup inicial de 21 a 22 h 
Grup avançat  de 20 a 21 h
Preu: 24,66 € (6 sess.)
Professorat: Fermí Nauidi i 
Odina Macias

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

TEATRE 
EN FEMENÍ
De dilluns a divendres 
d’11.00 a 13.00 h 
Preu: 41,10 € (Una setmana. 
Inici 16 de juliol)
Professora: Gemma Charines
 

Fusió de dansa i teatre per a do-
nes  somiadores, dones voladores, 
dones creatives, dones emprene-
dores... dones en general! Dones, 
doneu-vos el permís per ser infini-
tes.

ZUMBA
Dijous de 20 a 21 h
Preu: 12,33 € (3 sess.)
Professora: Laura Serrano 

COUNTRY
Dimarts de 20 a 21.30 h
Preu: 12 € (3 sess.)
Professor:  Xavier Badiella

RECURSOS

DESCONNECTA 
TECNOLOGIA, 
CONNECTA VIDA! 
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 18,50 € (3 sess.) 
Professor: Jorge Carrasco

Dirigit a tota persona que senti que 
la tecnologia ocupa massa temps 
en el seu dia a dia. El taller es basa 
en tres exercicis que ens connec-
taran amb nosaltres mateixos. 

MASTER CLASS 
DE REBOSTERIA 
D’ESTIU
Dilluns 2 de juliol, 18 a 21 h
Preu: 10,17 €
Professora: Anabel González  
Muñoz

Farem postres fresques amb frui-
tes de temporada.

TARDA 
DE CÒCTELS
Dijous 12 de juliol 
de 19 a 21 h
Preu: 11,40 €
Per a persones majors 
de 18 anys

EMOCIONS 
I MALALTIES
 

Dilluns de 19.45 a 21.15 h  
Preu: 25,65 € (3 sess.)
Professora: Eulàlia Camps

Què sento? Què visc? Què em diu 
el meu cos del que estic vivint?
Et convido a reconèixer les teves 
emocions i com les projectes al 
teu cos.

JOCS PER 
ESTIMULAR 
LA MENT
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 12 € (3 sess.)
Professor: Fernando Aranciva, 
neuropsicòleg

Els jocs suposen un repte per a 
l’intel·lecte a l’hora de determinar 
la millor estratègia per guanyar. 
Cada setmana treballarem capa-
citats cognitives com l’atenció, 
concentració,  memòria, planifica-
ció, llenguatge, resolució de pro-
blemes, etc.


