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GRUPS BOMBOLLA

Els seients no estan numerats. L’organització els assignarà
en funció de l’arribada dels assistents i dels grups bombolla.

Reserva prèvia d’entrades:

www.avvfontguatlla.cat

Per a més informació
http://ccivics.bcn.cat/fontdelaguatlla
www.facebook.com/associacioguatlla
www.instagram.com/ccfontdelaguatlla

barcelona.cat/sants-montjuic
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La Comissió de Festa Major

Ru

Recordeu: mans, distància i mascareta.
I Visca la Cultura a la Fresca!

CENTRE CÍVIC
FONT DE LA GUATLLA

bí

Desitgem que l’any vinent siguin altres temps,
on puguem gaudir de l’enyorada Festa Major,
repleta de balls, petons i abraçades. De
moment amb el mateix entusiasme i esforç
us presentem aquest programa en el qual des
de la quitxalla fins als més grans, hi trobaran
alguna activitat interessant.

ENTR

d

Ra

Des de la Comissió de Festes volem donar
suport a totes les persones que d’una manera
o altra s’han vist perjudicades per la covid-19.
També volem agrair de tot cor la dedicació
de les persones que han estat en primera
línia i que, tot i sabent que es posaven en risc,
han ofert la seva ajuda a la ciutadania per
continuar endavant.

C.

s
all
eV

de

Encara que la situació actual que estem
travessant és inaudita, no volem deixar
escapar una de les fites més esperades de
l’any: la Festa Major. Enguany reinventada
com a Cultura a la Fresca, la festa s’adaptarà
per poder seguir gaudint als carrers del barri
d’uns dies festius i plens d’alegria. Això sí,
garantint totes les mesures sanitàries i els
protocols de seguretat ciutadana. Una festa
segura on la cultura i el veïnat seran els grans
protagonistes.

Plànol d’accés
C.

Benvolguts fontguatllencs
i benvolgudes fontguatllenques,
amics i amigues.

Cultura
a la fresca
a la Font
de la Guatlla
Del 17 al 20 de juny de 2021

Diumenge 20

Dijous 17
A les 18.00 h HOMENATGE A LA GENT GRAN
(a partir dels 75 anys)					
Actuació del grup musical VELVET que presentarà
un repertori de cançons populars.
Les persones nascudes l’any 1940 i 1941 rebran un
obsequi. Les persones majors de 75 anys tindran
preferència als seients de les primeres files. Caldrà
inscriure’s de forma prèvia a la Secretaria del
Centre Cívic de l’1 a l’11 de juny.

				
A les 11.30 h LLIURAMENT DE PREMIS DEL
CONCURS ESCOLAR DE PINTURA INFANTIL
a càrrec del jurat del Col·lectiu d’Artistes de la Font
de la Guatlla.
				
A les 12.00 h EL CIRC DE TONITON.
Humor, malabaristes i pirates
en busca d’un tresor.
A les 19.30 h
Havaneres amb
ELS PESCADORS
DE L’ESCALA.

				
A les 19.00 h PREGÓ a càrrec de
XAVIER CALERO, membre del grup
musical Los Manolos i veí del barri.

Dissabte 19

					
A les 12.00 h Actuació per a infants a càrrec
del còmic i malabarista PROFESOR KAROLI.
				
A les 19.00 h El GRUP DE TEATRE
CLANDESTINES presenta “Ai... _Amor!”

• Per assistir a les activitats, obligatòriament
caldrà reservar entrada de forma prèvia,
preferentment en línia o presencialment al
Centre Cívic Font de la Guatlla.
• A la cruïlla dels carrers de Chopin i Valls, hi
haurà un control d’accés que deixarà passar
només les persones amb inscripció prèvia. En
aquest punt, hi haurà també un distribuïdor
de gel hidroalcohòlic per a la neteja de mans.
• L’ús de mascaretes serà obligatori a partir
dels 6 anys.
• No es permetrà el consum d’aliments ni de
begudes.

Divendres 18

A les 19.30 h Actuació
d’ORGUE DE GATS. Cançons
de tota la vida i temes d’actualitat.

NORMES DE PREVENCIÓ DE LA
COVID-19 PER FER POSSIBLES
UNES JORNADES DE CULTURA
A LA FRESCA SEGURES

• La sortida del recinte es realitzarà pels
carrers del Rabí Rubèn i dels Montfar.
• Tots els espectacles finalitzaran abans de
les 22 h.

Totes les actuacions
seran gratuïtes.

• Caldrà seguir en tot moment les indicacions
dels organitzadors i organitzadores que
estaran degudament identificats.

Les actuacions seran retransmeses
en directe i a les xarxes socials.

• Els i les monitors de l’Esplai Turons
col·laboraran en les actuacions infantils.

PER ACCEDIR AL RECINTE,
CALDRÀ PRESENTAR
LA RESERVA DE L’ENTRADA

• El nombre de places es limitarà
en funció de l’aforament que
permetin les resolucions del
Procicat el mes de juny.
• Es reservarà una zona per a les
persones vulnerables.

