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ADREÇA

Centre Cívic Font de la Guatlla i Associació de Veïns i Veïnes Font de 
la Guatlla-Magòria
Carrer Rabí Rubèn, 24-26 – 08004 Barcelona
Tel 934 248 506 – admin@fontdelaguatlla.org

PER A MÉS INFORMACIÓ

http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla
www.avvfontguatlla.cat
www.facebook.com/associacioguatlla
www.instagram.com/ccfontdelaguatlla

MAPA

barcelona.cat/sants-montjuic

CARRER DE VALLS

GRUPS ESTABLES I SERVEIS 
PERMANENTS

GRUPS:
Col·lectiu d’Artistes 
Font de la Guatlla
Grup de Dones de la Guatlla
Gent Gran de la Guatlla
Grup d’Escacs Font de la Guatlla
Marea Pensionista 
Font de la Guatlla

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

PROGRAMACIÓ CULTURAL

EXPOSICIONS

AMPARO POCH 
Y GASCÓN, 
EL COMPROMÍS 
D’UNA DONA LLIURE
De l’1 al 25 de juliol

Recorregut sobre la seva vida i tra-
jectòria professional destacant la 
seva tasca divulgadora i periodísti-
ca, el seu activisme feminista, la se-
va lluita a favor dels drets sexuals i 
reproductius de les dones i la seva 
manera d’entendre l’exercici de la 
medecina des de la militància social.

Produïda per l’Institut Català de les 
Dones, Memorial Democràtic i Bibli-
oteques de Catalunya.

EN FAMÍLIA

FITNESS EN FAMÍLIA
Dijous de 17 a 18 h
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professorat de MAMIfi t
De 0 a 3 anys

CINEMA FAMILIAR 
Dimarts 9 i 16, a les 18 h
Activitat gratuïta

Crispetes i servei de begudes.

TARDA DE 
CREATIVITAT
Dijous de 18 a 19.30 h 
A partir de 6 anys. 
Preu: 21,78 € + 5 € material 
(3 sess.)
Professora: Isabel Pallarés

Prepararem una peça de cerà-
mica que pintarem i embolicarem 
amb una caixa decorada. Cal por-
tar una caixa de sabates.

JUGUEM EN ANGLÈS
Dimarts
De 3 a 5 anys, de 17.30 a 18.30 h 
De 6 a 8 anys, 18.30 a 19.30 h
Preu: 19,36 € (4 sess.)

FUNKY – HIP-HOP
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Preu: 19,36 € (4 sess.)
Professora: Zaida Sillah

ESCACS 
Dimecres
Grup inicial de 18 a 19 h
Grup continuïtat de 19 a 20 h
Preu: 19,36 € (4 sess.)
Professor: Patxi Molinas 

Districte de
Sants-Montjuïc 



EXPRESSIÓ

AFROBEAT
Divendres de 20 a 21 h
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professora: Senait Ciller 

Combinació de moviments de di-
ferents estils de danses urbanes i 
africanes. 

COUNTRY
Dimecres de 20 a 21.15 h 
Preu: 13,30 € (4 sess.)
Professor: Xavier Badiella

LINDY HOP-SWING
Dilluns i dimecres 
Grup inicial de 21 a 22 h 
Grup avançat  de 20 a 21 h
Preu: 32,88 € (8 sess.)
Professorat: Fermí Nauidi i 
Odina Macias

SH’BAM
Dilluns i dimecres 
de 17.45 a 18.30 h. Preu: 18,50 € 
(6 sess. Inici 8 de juliol)
Professora: Anna Carolina
Casasayas

Entrenament d’intensitat que con-
sisteix a fer sèries de passos de balls 
de manera combinada i repetitiva.

ZUMBA
Dilluns de 18.30 a 19.30 h
Menors de 16 anys poden venir 
acompanyats d’un adult. 
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professora: Zaida Sillah

ZUMBA INTENSA
Divendres de 19 a 20 h 
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professora: Senait Ciller 

TALLERS 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIONS
A partir del 3 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 manera 
presencial al centre cívic o seguint 
les instruccions de les inscripcions 
no presencials especificades 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 inscrip-
ció es farà efectiva un cop s’hagi 
abonat l’import del taller. Per als ca-
sos en que el pagament es faci per in-
grés bancari caldrà retornar el centre 
cívic el rebut amb el segell de l’entitat 
bancària en al termini màxim de 48 h. 
Només es farà la devolució de l’im-
port del taller en el cas que se suspen-
gui l’activitat. L’import de la inscripció 
només es retornarà durant un perío-
de de 15 dies des de l’inici dels ta-
llers. La Direcció del centre es reserva 
el dret de suspendre els tallers que no 
tinguin un nombre mínim de partici-
pants i de canviar el professorat en 
cas que sigui necessari. Les perso-
nes en situació d’atur que s’acullin 
al descompte del 50% per a un ta-
ller, han de fer la inscripció presen-
cialment i han de portar el certificat 
d’empadronament de l’Ajuntament 
de Barcelona o el certificat de vida 
laboral amb vigència d’un any en el 
moment de formalitzar la inscripció. 
El descompte només és aplicable 
a un taller per trimestre.
En el cas dels tallers gratuïts, a les 
tres faltes d’assistència no justifica-
des la Direcció del centre podrà ex-
pulsar la persona usuària del taller.
Els materials fungibles dels tallers 
que ho necessiten aniran a càrrec de 
la persona usuària. L’import del ma-
terial s’abona el primer dia de classe.

INFORMACIÓ 
Data d’inici: a partir de l’1 de juliol.
Durada: 4 setmanes, tret que 
s’indiqui una altra. NOU TALLER

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

BODY SHAPE
Dilluns i dimecres de 19 a 20 h 
Preu: 15,96 € 
(6 sess. Inici 8 de juliol)
Professora: Anna Carolina
Casasayas

Dona-li forma al cos fent exercicis 
aeròbics. Utilitzarem tècniques com 
el drumming i el hula hoop.

COS ACTIU
Dimarts i dijous de 19.30 a 
20.30 h (8 sess.)
Preu: 32,88 €
Professora: Elsa Tous

Ritmes, coordinació i seqüències de 
moviments.

GAC
Dilluns i dimecres de 18.30 a 19 h
Preu: 7,98 € 
(6 sess. Inici 8 de juliol)
Professora: Anna Carolina
Casasayas

Entrenament focalitzat a reforçar els 
glutis, la zona abdominal i les cames.

GIMNÀSTICA  
DE GENT GRAN
Dilluns i dimecres de 17 a 17.45 h
Preu: 4,50 € 
(6 sess. Inici 8 de juliol)
Professora: Anna Carolina
Casasayas

GIMNÀSTICA 
ABDOMINAL 
HIPOPRESSIVA
Dijous de 19.20 a 20.20 h
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professora de MAMIfit

IOGA HATHA 
Dilluns d’11 a 12 h 
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professor: Tony Rueda

IOGUILATES 
Dilluns de 20.15 a 21.15 h
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professora: Lucrecia Guio

IOGA DINÀMIC
Dijous de 20 a 21 h
Preu: 16,44 € (4 sess.)
Professora: Francesca Scarlato

RUNNING
2 grups
Dimarts de 9 a 10.30 h
Dijous de 19.30 a 21 h
Preu: 24,66 € (4 sess.)
Professor: Sergi Tintoré i 
Miquel Antolín de Air Active 

Iniciació a la carrera on es millora 
la resistència, la tècnica i la respira-
ció, cadascú al seu nivell. Punt de 
trobada: davant del Poble Espanyol.
 

TXIKUNG 
Dimarts de 9.45 a 10.50 h 
Preu: 17,81 € (4 sess.)
Professor: Kevin Albors

PILATES MATT
Grup A: dilluns i dimecres 
de 10 a 11 h 
Grup B: dilluns i dimecres 
de 20.30 a 21.30 h 
Preu: 32,88 € (8 sess.)
Professorat: Tony Rueda i Juan 
Carlos González.

CREATIVITAT

SKETCHBOOKING 
PER VIATJAR
De dilluns 1 a dijous 4 
de 18.30 a 20.30 h
Preu: 27,12 € (4 sess.)
Professora: Elena López
A partir de 12 anys

Sessions tècniques, divertides, ex-
perimentals amb sortides al carrer. 
Cal portar una llibreta i un estoig 
amb els materials que ens siguin 
més còmodes per dibuixar.

IDIOMA

FRANCÈS INICIAL 
Dilluns de 17.30 a 19 h
Preu: 24,66 € (4 sess.)
Professor: Pierre Louis Buono

Aprofitarem l’estiu per aprendre 
el vocabulari bàsic perquè puguis 
defensar-te si fas un viatge a qual-
sevol país de parla francesa. 

RECURSOS

CUINA ANTIOXIDANT 
D’ESTIU
Dilluns de 19.30 a 21 h
Preu: 10,17 € + suplement 
ingredients (2 sess.)
Professora: Mercè Homar, 
mesquemenjar

Resoldrem dubtes sobre les dietes 
depuratives, farem batuts vegetals 
i receptes amb verdures i fruites de 
temporada, riques en vitamines, 
minerals, enzims i antioxidants.
Es recomana que porteu davantal 
i carmanyola.

JOCS PER 
ESTIMULAR 
LA MEMÒRIA
Dijous de 18 a 19.30 h
Preu: 15,96 € (4 sess.)
Professor: Fernando Aranciva, 
neuropsicòleg

Cada setmana treballarem capa-
citats cognitives com l’atenció, 
concentració, memòria, planifica-
ció, llenguatge, resolució de pro-
blemes, etc.

PER A INFANTS I JOVES

IOGA PER INFANTS
Dimecres de 18 a 19 h 
Preu: 19,36 € (4 sess.)
Professora: Francesca 
Scarlato
A partir de 6 anys

PETIT GRAN XEF
Dilluns de 18 a 19 h 
Preu: 9,68 € + suplement 
ingredients (2 sess.)
Professora: Mercè Homar
De 6 a 12 anys

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

TARDA DE CÒCTELS 
Dimecres de 19 a 21.30 h
Preu: 14,25 € + suplement 
ingredients (1 sess. 10 de juliol)
Per a majors de 18 anys


