
Benvolguts fontguallencs 
i fontguallenques, amics 
i amigues. 

Aquest any, sí! Després de dos anys podem anunci-
ar que torna l’esperada Festa Major de la Font de la 
Guatlla. La gran celebració del barri, on els carrers 
s’omplen de veïns i veïnes i d’activitats per a totes 
les edats. Per fi ens acomiadem de les limitacions 
d’aforament, les inscripcions prèvies i les distàncies 
mínimes de seguretat i donem pas el ball i als àpats 
populars que tant ens agraden. 

A continuació, trobareu una programació variada que 
comença l’11 de juny amb la Diada Infantil i finalitza 
al 23 de juny amb la Revetlla de Sant Joan. Sortiu el 
carrer i prepareu-vos per gaudir de la Festa! Visca la 
Festa Major! 
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Dissabte 11 de juny 

DIADA INFANTIL 
De 17 a 20 h

Llits elàstics i jocs infantils

A càrrec de la Vocalia d’in·
fants i joves i de l’Esplai Tu·
rons. 

Xocolatada amb la col·la-
boració de Saula i Condis. 

Diumenge 12 de juny 

D’11 a 13 h

Festa de l’Escuma

 

A les 19 h 

“Trastornades” 

Obra a càrrec del Grup de 
Teatre Clandestines. 

Lloc: Sala d’actes del Cen-
tre Cívic. 

Dijous 16 de juny 

A les 18.30 h

Homenatge a la gent gran 
(a partir de 75 anys) 

Amb l’actuació del Tenor 
Joan Carles Esteve. 

Les persones nascudes l’any 
1942 (80 anys) rebran un ob-
sequi. Places limitades. Ins-
cripció prèvia al Centre Cívic, 
de l’1 al 13 de juny.

Dijous 23 de juny 

REVETLLA 
DE SANT JOAN 

A les 19 h

Arribada de la Flama del 
Canigó 

A les 21 h 

Inici de la parada de taules 

El lloguer de taules i ca-
dires per a 6 persones és 
de 25 € (cada cadira extra 
comporta 1 € més). 

Les taules són numerades. 
Reserves a secretaria del 
Centre Cívic del 6 al 21 de 
juny de 18 a 20 h. 

De 23 a 2.30 h

Ball amenitzat pel DJ XULI 

Avís: la Comissió de 
festes d’aquest progra·
ma es reserva el dret 
de modificar o cancel·
lar alguna activitat si ho 
creu necessari. 

De 23 a 2 h

Ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Montecarlo

Diumenge 19 de juny 

D’11.30 a 13 h

Ballada de Swing 

A càrrec d’Odina Macias i 
Fermí Naudi d’In out BCN. 

De 12 a 14 h 

Botifarrada de Festa Major 

Amb la col·laboració del 
Bar Restaurant Caldeira i 
Netumtel S.L. 

Tiquet: 5 € (més lloguer de 
cadira 1€). 

Venda de tiquets al Centre 
Cívic o al Bar Caldeira de l’1 
al 14 de juny. 

A les 20.30 h

Havaneres amb el grup Ul·
tramar 

No hi mancarà el tradicional 
rom cremat. 

Preu per cadira: 2 € 

Divendres 17 de juny 

A les 18 h

Inauguració de l’Exposició 
de fi de curs de l’alumnat 
dels tallers de creativitat i 
cuina

Lloc: Punt de trobada del 
Centre Cívic. 

A les 18.30 h

Presentació i pregó de 
Festa Major

A càrrec de Joan Lluis 
Garcia, subdirector del 
programa de radio El 
Món a Rac1. 

De 18.45 a 20.30 h

Demostració de ball i dansa 

A càrrec de l’alumnat dels 
tallers del Centre Cívic 
Font de la Guatlla de Dan·
sa clàssica, Modern Dan·
ce, Ballet, Broadway Jazz, 
Country, Swing Jazz solo, 
Lindy Hop, Dansa oriental, 
Zumba, Latin fitness, Body 
shape, Tonifica’t, Tono Hiit, 
Posa’t en forma i Gimnàsti·
ca de gent gran. 

A les 20.45 h 

Piscolabis de Festa Major

De 23 a 2 h

Nit jove

Música de PD’s a càrrec de 
l’Esplai Turons. 

Dissabte 18 de juny 

D’11 a 13 h

Lliurament de premis del 
Concurs escolar de dibuix 
i pintura infantil 

A càrrec del Jurat del Col·
lectiu d’Artistes de Font de 
la Guatlla. 

De 10 a 13 h

7è Torneig infantil d’Es·
cacs Font de la Guatlla (de 
6 a 16 anys) 

Tots els i les participants 
tindran guardons. 

Inscripcions gratuïtes a Se-
cretaria del Centre Cívic del 
30 de maig al 8 de juny. Pla-
ces limitades.

De 13 a 14 h

Aperitiu musical amb la 
col·laboració de l’Escola de 
Música Jam Session.

De 21.30 a 2 h

Sopar de germanor 

El lloguer de taules i cadires 
per a 6 persones és de 25 € 
(cada cadira extra compor-
ta un 1€ més). 

Les taules són numerades. 
Reserves a Secretaria de l’1 
al 14 de juny (de 18 a 20 h). Tots els actes es realitzaran 

en el carrer dels Montfar 
sense número a no ser que 
s’indiqui una altra localització 
en la descripció. 


