
Organitza: Vocalia d’infants i jo-
ves

PRIMAVERA 
INFANTIL
Dissabte 10 d’abril, a les 11 h
Explique’ns una història ballada 
com si fossis protagonista d’una 
pel·lícula de Bollywood. A través 
de les aventures d’una ballarina 
coneixerem eines bàsiques de la 
dansa índia.
A càrrec de Núria Cabo, ballarina 
professional de Kathak

Organització: Comissió de Festes

FESTA MAJOR
Del 17 al 20 de juny
Per a més informació consulteu al 
desplegable de Festa Major. 

GRUPS ESTABLES I SERVEIS 
PERMANENTS

GRUPS:
Dins de les activitats que es duen a 
terme en el centre cívic col·laboren 
diferents grups de voluntaris i vo-
luntàries en les quals, si ho vols, 
pots participar. 
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

TALLERS I
PROGRAMACIÓ 
CULTURAL

Centre Cívic Font de la Guatlla

Primavera 2021
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Organitzen: Vocalia de salut i gent 
gran

Xerrades
 

LES VACUNES 
CONTRA LA 
COVID-19
Dimarts 20 d’abril, a les 18 h 
A càrrec de Conxita Alzina, far-
macèutica

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE AUTOEDI-
TAT “TRÉBOL DE 
CORAZONES”
Dimarts 11 de maig , a les 18 h
Aprofitarem la presentació del 
llibre per parlar sobre el procés 
d’edició per l’auto publicació. 
A càrrec de Francisco Pérez 
Ruiz, autor 

COMIATS I VINCLES 
DE LA VIDA
Dimarts 25 de maig, a les 18 h
Un espai per revisar la nostra re-
lació amb la vida i la mort.
Aprendrem eines i mecanismes 
per fer front a situacions compli-
cades.
A càrrec de Caren Nieman, psi-
còloga

NEUROCIÈNCIA I 
FELICITAT
Dimarts 1 de juny, a les 18 h
T’expliquem què significa el con-
cepte i com aplicar-lo.
 A càrrec d’Oriol Lugo, psicòleg

PER QUÈ MENGEM 
EL QUE MENGEM: 
UNA MIRADA 
ANTROPOLÒGICA
Dimarts 8 de juny, a les 18 h 
Reflexionarem sobre els hàbits 
en les diferents dimensions de 
les nostres vides
A càrrec de l’Etnogràfica

PRESENTACIÓ DEL 
LLIBRE: “LA FORÇA 
DE LA RENOVACIÓ 
PEDAGÒGICA”
Dimarts 15 de juny, a les 18 h
Innovar, renovar, transformar per 
millorar l’escola dia a dia. 
A càrrec de Salvador Domènech 
i Angeleta Ferrer, autors del llibre. 

Sortides culturals
 

VISITA A 
L’EXPOSICIÓ “MÉS 
QUE ABELLES 
POL·LINITZADORS I 
FLORS, LA VIDA EN 
JOC”
Dissabte 24 d’abril, a les 11 h
Visitarem una exposició que ens 
mostra el rol que juguen els insec-
tes pol·linitzadors i els factors que 
els amenacen.
A càrrec d’Enric Orus, Amics i 
Amigues del Jardí Botànic

VISITA AL JARDÍ 
BOTÀNIC ÀREA 
MEDITERRÀNIA 
ORIENTAL
Dissabte 29 de maig, a les 11 h
La part d´Europa Oriental i Àsia ba-
nyades pel Mediterrani, que aga-
fa Grècia, Turquia, Palestina i les 
grans illes de Creta i Xipre, tenen 
un clima similar al nostre. Veurem 
espècies citades a la Bíblia com el 
cedre del Líban, trobarem una no-
va espècie de palmera descoberta 
a Creta i fruiters com el magraner, 
provinents d´aquella zona.        
A càrrec d’Enric Orus, Amics i 
Amigues del Jardí Botànic

PASSEJADA PEL 
PARC GÜELL
Dissabte 5 de juny, a les 11 h
Cal ser soci o sòcia de l’Avv

Organitza: Vocal de Medi ambient

Xerrada
 

QUÈ ÉS EL RESIDU 
ZERO?
Dimarts 18 de maig, a les 18 h

Exposicions

MOSTRA ANUAL 
DEL COL·LECTIU 
D’ARTISTES
Del 18 d’abril al 20 de maig
Inauguració: 18 d’abril, a les 12 h

ALIMENTANT 
LA VIDA PER 
FER FRONT AL 
DESPLAÇAMENT 
FORÇAT A 
COLÒMBIA
Del 8 al 25 de juny 
Inauguració: 8 de juny, a les 18 h
A través de fotografies visualit-
zem l’experiència de set dones 
que rescaten la cuina tradicional 
com estratègia de superació al 
desarrelament, l’estigmatització 
i la precarietat tot dignificant les 
víctimes de la violència a Colòm-
bia.

Itineraris
 

VISITES AL MUSEU 
NACIONAL D’ART 
DE CATALUNYA
Durada 1 h i 30 minuts.
Gratuït. Punt de trobada: davant 
de l’entrada principal del museu 
o centre cívic.

COL·LECCIÓ 
RENAIXEMENT 
BARROC
Divendres 30 d’abril, a les 11 h
L’evolució de l’art europeu als 
segles XVI-XVIII. Les obres de 
Joan de Borgonya, Ayne Bru i 
Antoni Viladomat figuren al cos-
tat dels grans autors nacionals i 
internacionals. Tiziano, El Greco, 
Velázquez, Rubens i altres obres
mestres del Segle d’Or espanyol.

MIL ANYS D’ART 
CATALÀ
Divendres 28 de maig, a les 11 h
Descobrirem els elements para-
digmàtics que conformen els es-
tils artístics al llarg de deu segles
d’història, aproximant-nos als 
contextos socials, polítics, religi-
osos i filosòfics.

Dates especials

CONCERT DE 
PRIMAVERA
Diumenge 18 d’abril, a les 12 h
A càrrec de Sarai i Georgina de 
l’Amuc.
Versions a dues veus i guitarra de 
folk, pop - rock i rumba catalana.

PROGRAMACIÓ CULTURAL

Per assistir a les activitats cal fer 
inscripció prèvia. Les inscripci-
ons s’obren un mes abans de la 
data de l’activitat.

Organitza: Vocalia de cultura.

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

INTERNET AL DIA
Dijous 17 a 18.30 h  
Preu: 41,55€ (10 sess. Inici 15 
d’abril)
Professora: Flor Sila Rodríguez

Cerques avançades, compres, 
gestions i xarxes socials. Cal por-
tar ordinador portàtil. 

IDIOMES

CATALÀ: XERREM 
EN LÍNIA!
Grup inicial: dimecres de 19.30 a 
20.30 h
Grup avançat: dilluns de 19 a 20 h  
Gratuït (10 sess.) 
Dirigit a persones que volen ini-
ciar-se a comprendre i a parlar el 
català. 
Hi col·labora: Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua catalana 
(CAL).

PER A INFANTS I JOVES

ANGLÈS PRIMÀRIA
A partir de 6 anys
Dimarts de 18.10 a 19.10 h
Preu: 45,27 € (9 sess.)
Professora: Laia Villalonga

DANSA CLÀSSICA
Dimarts 
Nivell 1 de 17 a 18 h
Nivell 2 de 18.05 a 19.05 h
Preu: 45,27 € (9 sess.)
Divendres
Nivell 3 de 16.30 a 17.30 h 
Preu: 53,28 € (9 sess.)
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

PUNTES DE BALLET
Divendres de 17.30 a 18.30 h
Preu: 45,27 € (9 sess.)
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

MODERN DANCE
Dijous
Grup A de 17 a 18 h
Grup B de 18.05 a 19.05 h
Preu: 45,27 € (9 sess.)
Professora: Ana Carolina Casa-
saya

INICIACIÓ AL DIBUIX
De 8 a 12 anys
Dimecres de 17.15 a 18.30 h
Preu: 48,04 € (9 sess.)
Professor: Plácido Domínguez

Aprendrem les bases necessàri-
es a través de diferents suports 
per crear un bon dibuix i desen-
volupar una mirada artística.  
Material necessari: bloc de di-
buix, paper 200 gr., llapis grafit 
HB, 3B i 6B, gomes d’esborrar i 
maquineta. 

GUITARRA
A partir de 8 anys
Divendres 
Continuació: de 17 a 18 h
Iniciació: de 18 a 19 h 
Preu: 45,27€ (9 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Cal portar guitarra.

NOU TALLER

WEB

Organitza: Vocalia de dones

Dates especials
 

CELEBRACIÓ DE 
SANT JORDI I 
SANTA JORDINA
Divendres 23 d’abril, a les 18 h
Presentació del llibre “Terra de 
dones: pageses de Catalunya”
A càrrec de Laura Sala, autora
 

Xerrades
 

CINEFÒRUM AMB 
PERSPECTIVA DE 
GÈNERE
Dimarts 6 d’abril, a les 18 h
Pel·lícula a concretar 

CLOWN SCIENCE 
DREAMS
Dimarts 13 d’abril, a les 18 h
Aquesta associació ens presen-
ta els seus projectes educatius 
als camps de refugiats.
A càrrec de Jaume Seuma, 
membre de Clown Science

XERRADA A 
CONFIRMAR
Dimarts 27 d’abril, a les 18 h

ELS SIS PILARS DE 
L’AUTOESTIMA
Dimarts 4 de maig, a les 18 h
A càrrec d’Eva Boix, psicòloga 
holística 



TALLERS 

PERÍODE 
D’INSCRIPCIONS
Inscripcions obertes: a partir del 
22 de març

NORMATIVA 
D’INSCRIPCIONS
Per evitar aglomeracions recomanem 
fer les inscripcions en línia a través 
de la pàgina web del centre cívic, 
trucant al 934 248 506 o per cor-
reu electrònic admin@fontdelaguat-
lla.org. 
Les inscripcions presencials han de 
ser preferiblement amb targeta ban-
cària en l’horari d’atenció al públic.
Podeu consultar tota la informació so-
bre la normativa d’inscripcions i sobre 
els descomptes dels tallers adreçats 
a persones amb situació d’atur o per-
sones amb reconeixement de disca-
pacitat, en el web del centre cívic. 
En cas de força major derivada de 
la crisis sanitària actual i/o perquè 
qualsevol autoritat governamental no 
permeti el desenvolupament de l’ac-
tivitat a la que ha estat inscrit/a de 
forma presencial (donat que aques-
ta circumstància pot restringir l’ac-
cés a l’equipament)  aquesta activitat 
s’adaptarà per a que pugui realitzar-se 
de forma virtual i des de qualsevol dis-
positiu amb accés a la xarxa internet. 
El nombre d’hores, sessions i horaris 
seran els mateixos. Aquesta variació 
no suposarà que el curs es consideri 
cancel·lat o suspès i, per tant, no do-
narà dret a la devolució de l’import de 
la inscripció proporcional a les sessi-
ons realitzades virtualment.
Aquests possibles canvis seran infor-
mats amb antelació així com el suport 
o plataforma telemàtica des de la que 
es continuarà oferint l’activitat. Per úl-
tim, si l’alumnat ho requereix, també 
es donarà la possibilitat de realitzar el 
taller en línia, sigui per una sessió pun-
tual o tot el trimestre. Sempre s’haurà 
de notificar amb 24 h d’antelació. 

INFORMACIÓ  
DELS TALLERS 
Data d’inici: a partir del 19 d’abril

Durada: 9 setmanes, tret que se 
n’indiqui una altra.

Dies festius: 24 de maig

HORARI D’ATENCIÓ 
De dilluns a divendres de 9.30 a 
13.30 h i de 16.30 a 20.30 h.

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL

BODY SHAPE
Dilluns i dimecres 
de 19.30 a 20.30 h
Preu: 49,86 € (18 sess.)
Professora: Anna Carolina 
Casasayas

Gimnàstica de tonificació amb tèc-
niques del drumming i el hula ho-
op.

BOXA
Dimarts de 20 a 21.30 h 
Preu: 57,65 € (9 sess.)
Professor: David Natal, 
entrenador de boxa social

Entrenament de boxa des d’un punt 
de vista no competitiu. Cal portar 
guants. 

CORRECCIÓ 
POSTURAL
Dijous de 19.30 a 20.30 h
Preu: 38,43 € (9 sess.)
Professora: Elsa Tous

Exercicis i estiraments d’equilibri 
corporal que alleugen els mals 
d’esquena derivats de males 
postures o provocats per alts ni-
vells d’estrès. 

ESTIRAMENTS I 
MOVIMENTS           
SANADORS
Dilluns i dijous de 10 a 11 h  
Preu: 49,86 € (18 sess.)  
Professora: Elsa Tous
 
Prenent consciència del cos tro-
barem la postura equilibrada a 
partir de la qual els moviments 
sorgeixen més saludables, més 
eficients i més fàcils. Aprofita-
rem aquesta sensació per cre-
ar petites coreografies que ens 

donin agilitat, força, coordinació 
i relaxament. Així, d’una manera 
lúdica alhora que rigorosa man-
tindrem el cos despert i tonificat 
de cap a peus.

GAC (Glutis, 
Abdominal i Cames)
Dilluns de 20.45 a 21.35 h 
Preu: 32,03 € (9 sess.)
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

GIMNÀSTICA  
DE GENT GRAN
Grup A: dilluns i dimecres  
de 10.45 a 11.45 h
Grup B: dilluns i dimecres  
de 12 a 13 h
Preu: 18 € (18 sess.)
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

TONIFICA’T
Divendres de 18.45 a 19.45 h
Preu: 24,93 € (9 sessions)
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

IOGA
Dimarts i dijous
Grup A: de 18.45 a 19.40 h
Grup B: de 20 a 20.55 h
Preu: 70,46 € (18 sess.)
Professora: Carmen Duque
17 de juny no hi haurà classe 
presencial

IOGA HATHA
Divendres de 10 a 11 h
Preu: 38,43 € (9 sess.)
Professor: Tony Rueda

IOGUILATES
Dilluns de 19.15 a 20.15 h 
Preu: 38,43 € (9 sess.)
Professora: Inés Márquez 

MOVIMENT EN 
DANSA
Dijous de 9.30 a 10.50 h
Preu: 51,24 € (9 sess.)
Professora: Rosario Ramírez

Mentre ballem, fem teràpia per 
assolir un benestar físic, mental 
i emocional. 

TAITXÍ
Dimecres i divendres de 10 a 
10.50 h
Preu: 64,04 € (18 sess.) 
Professorat: Fernando Jiménez

TXIKUNG
Dimarts de 9.45 a 10.50 h
Preu: 41,62 € (9 sess.)
Professorat: Fernando Jiménez 

Amalgama de tècniques marcials 
relacionades amb la medicina xi-
nesa. 

PILATES MAT
Grup A dilluns i dimecres de 20.35 
a 21.30 h 
Grup B dimarts i dijous de 20.30 
a 21.25 h
Preu: 70,45 € (18 sess.)
Grup C divendres de 11.15 a 
12.15 h
Preu: 38,43 € (9 sess.)
Professorat: Inés Márquez, Sole 
Encalada i Sofia Balzola

POSA’T EN FORMA
Dilluns i dimecres de 18.15 a 
19.15 h    
Preu: 49,86 € (18 sess.)  
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

EXPRESSIÓ

BOOTY DANCE - 
TWERK
A partir de 16 anys
Divendres de 18.30 a 19.45 h
Preu: 48,04 € (9 sess.)
Professora: Karmen Cuellar

Ball urbà d’origen africà amb in-
fluencies jamaicanes que englo-
ba diferents tècniques de moure 
els músculs del glutis i els ma-
lucs. 

BROADWAY JAZZ
Divendres de 20 a 21.15 h
Peu: 48,04 € (9 sess.)
Professora: Ana Carolina Casa-
sayas

Les coreografies i els passos de 
ball dels teus musicals preferits.

COUNTRY
Dimecres de 20 a 21.15 h
Preu: 31,16 € (9 sess.)
Professor: Xavier Badiella

DANSA ORIENTAL
Dimecres de 20.45 a 22 h
Preu: 66,60 € (9 sess.)
Professora: Mireia Zantop

LATIN FITNESS
Dijous de 19.15 a 20.15 h
Preu: 38,43 € (9 sess.) 
Professora: Karina 
 
Millora la condició física i el con-
trol corporal a través dels passos 
de balls llatins més populars. Mú-
sica energètica inspirada en tots 
els ritmes llatins i les seves arrels 
africanes com la rumba i la salsa. 

JAZZ STEPS
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 38,43 (9 sess.)
Professor: Fermí Naudi
 
Un tipus de ball de swing indivi-
dual, despreocupat, alegre i dinà-
mic que ens transporta a l’època 
“dels boixos anys 20”.

GUITARRA
Divendres de 19 a 20.15 h
Preu: 56,59 € (9 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Cal portar la guitarra.

CREATIVITAT

DIBUIX I PINTURA
Dimarts de 10.10 a 12 h
Preu: 70,45 € (9 sess. ) 
Professora: Laura Aubert

ESCRIURE FICCIÓ 
PER VIURE MILLOR
Dilluns de 19.05 a 20.35 h
Preu: 51,24 € ( 8 sess.)
Professora: Anna Marcet  
                                                                                                                                         
A través de l’escriptura intenta-
rem conèixer-nos i entendre’ns 
millor, descobrir parts de la nostra 

personalitat i ampliar les fronteres 
mentals. Aquest taller no és subs-
titutiu d’una teràpia professional.

PATRONATGE, TALL 
I CONFECCIÓ
Dimarts de 19.30 a 21 h 
Preu: 57,65 € (9 sess. Inici 27 
d’abril)
Professora: Vera Pérez de Andra-
de 

UPCYCLING: MODA 
SOSTENIBLE
Dimecres de 18 a 19.30 h
Preu: 57,65 € (9 sess.)
Professora: Vera Pérez de Andra-
de
 
Aprofita la roba vella o en desús 
per confeccionar complements o 
peces de roba de moda. El primer 
dia de classe es farà una breu in-
troducció sobre moda sostenible 
i s’explicaran uns quants projec-
tes per desenvolupar durant el 
curs. Es recomanable dur màqui-
na de cosir encara que el centre 
en disposa de dues que podran 
ser utilitzades només per una per-
sona a cada sessió.

PUNTES DE COIXÍ
Dijous de 10 a 11.30 h
Preu: 57,65 € (9 sess.)
Professora: Fina Ramos

PUNTES DE CREU
Dilluns de 10 a 12 h
Gratuït + 1 € suplement material 
(9 sess.)
Professora: M. Cinta Beltran

RECURSOS

ACTIVA LA 
MEMÒRIA
Dimecres de 17 a 18.30 h
Dimecres de 18.45 a 20.15 h
Preu: 37,40 € (9 sess.) 
Professora: Eva Gálvez 

Exercicis destinats a la gent gran.

CUINA DE L’ÀVIA
Dimarts de 10 a 11.45 h
Preu: 67,25 € (9 sess.)
Professora: Pepa Mestres

A cada sessió una de les perso-
nes usuàries porta els ingredients 
d’una recepta. El repartiment es 
farà el primer dia de classe. 

CUINA 
MEDITERRÀNIA
Dijous de 18.45 a 20.30 h
Preu: 67,25 € (9 sess.) + suple-
ment ingredients
Professora: Pepa Mestres

COCA DE SANT 
JOAN
Dimarts 22 de juny de 18.30 a 
20.30 h
Preu: 11,84 € + suplement 
ingredients
Preu en línia: 9,72 € + ingredients 
Professora: Pepa Mestres

El llistat dels ingredients per les 
persones que escollin la modali-
tat en línia s’enviarà una setmana 
abans de la sessió. 

GRUP 
D’AUTOAJUDA
Dimarts d’11.05 a 13.05 h
Gratuït + 1 € suplement material  
(10 sess.)

Districte de
Sants-Montjuïc 

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


