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PROGRAMACIÓ CULTURAL

Per assistir a les activitats de la 
programació cultural cal fer ins-
cripció prèvia. El termini d’ober-
tura d’inscripcions és d’un mes 
abans de la data de l’activitat. 

Exposicions

MOSTRA 
FOTOGRÀFICA 
DE LES ACTIVITATS 
ORGANITZADES 
PER L’AVV CURS 
2021 – 2022 
Del 4 al 28 d’octubre

Organitza: Vocalies de cultura, 
dones i gent gran

MOSTRA ANUAL 
DEL COL·LECTIU 
D’ARTISTES
Del 7 d’octubre a l’11 
de novembre

Organitza: Col·lectiu d’Artistes 
de Font de la Guatlla 

RETRATS DEL MÓN
Del 20 de novembre al  
21 de desembre 
Inauguració diumenge 
20 de novembre a les 12 h

Retrospectiva de Montserrat 
Roure Esquota, artista i veïna del 
barri.
Organitza: Col·lectiu d’Artistes 
de Font de la Guatlla

Xerrades

PRESENTACIÓ DEL 
CURS 2022 - 2023
Dimarts 4 d’octubre, a les 18 h

Inauguració mostra fotogràfica 
de les activitats del curs anterior. 

AUTOCURA 
CONSCIENT
Dimarts 11 d’octubre, a les 18 h

A càrrec d’Eva Boix, Coach
Hàbits per treballar l’amor propi.

LA SUPERACIÓ 
I LA VISIBILITAT 
DE LA DONA
Dimarts 18 d’octubre, a les 18 h 

A càrrec de Maria Morales, 
periodista

SALUT I 
CONTAMINACIÓ 
OCEÀNICA
Dimarts 25 d’octubre, a les 18 h

A càrrec d’Anèl·lides, serveis 
ambientals

POCA BROMA: 
EL RIURE COM 
A TERÀPIA
Dimarts 8 de novembre, 
a les 18 h

A càrrec de Sole Escalada, te-
rapeuta

VISITA GUIADA 
AL COSMOCAIXA
Divendres 28 d’octubre, 
a les 10 h
Gratuïta 

RUTA GUIADA PER 
LA BARCELONA 
JUEVA
Dissabte 29 d’octubre, 
a les 10 h
Gratuïta

A càrrec de Javier Sierra

VISITA GUIADA 
AL CEMENTIRI 
DE SANT ANDREU
Divendres 4 de novembre, 
de 10.30 a 12 h
Gratuïta

A càrrec d’Adrià Terol
Ruta per les sepultures més re-
presentatives del segon recinte 
funerari més antic de Barcelona, 
fundat l’any 1835.

JARDI BOTÀNIC: 
ZONA ÀFRICA 
DEL NORD
Dissabte 5 de novembre, 
a les 10 h
Gratuïta

A càrrec d’Enric Orús
Coneixerem la vegetació de 
les terres africanes que banya 
el Mediterrani i també part de 
l’Atlàntic. Veurem arbres com 
la palmera datilera, el cedre i 
l’argània.

RUTA GUIADA 
PER MONTJUÏC: 
MIRAMAR I AL 
CASTELL
Dissabte 12 de novembre, 
a les 10 h
Preu: 5 €

A càrrec de Xavi Martínez

RUTA GUIADA: 
EL MÓN DE LA 
MEDICINA
Dissabte 26 de novembre, 
a les 10 h
Preu: 14 €

A càrrec de David Rivelles
Una aproximació a la ciència 
mèdica i sanitària a través de 
nou segles d’històries de cirur-
gians, metges i herbolaris del 
centre de Barcelona.

VISITA GUIADA  
A L’EXPOSICIÓ: 
NAUFRAGIS,
UNA HISTÒRIA 
SUBMERGIDA
Divendres 2 de desembre, 
a les 10 h

Al fons dels oceans, dels mars, 
dels rius i dels llacs del nostre 
territori s’hi amaga una memòria 
fascinant, una història submer-
gida, que mereix ser coneguda, 
conservada i transmesa a les 
generacions futures.
Punt de trobada: davant del Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya.

Itineraris

VISITA GUIADA 
A L’EXPOSICIÓ: 
TURNER. LA LLUM 
ÉS COLOR
Divendres 7 d’octubre, 
d’11 a 12.30 h

Exposició que explora la fasci-
nació de Joseph Mallord Willi-
am Turner pels fenòmens me-
teorològics i atmosfèrics, des 
dels inicis de la seva obra, a la 
dècada de 1790, i fins a finals 
dels anys 1840.
Punt de trobada: 10.45 h davant 
de l’entrada principal del MNAC 

RUTA GUIADA: ELS 
TRES TURONS 
Dissabte 8 d’octubre, 
a les 10 h
Preu: 5 € 

A càrrec de Xavi Martínez

V CICLE CAMINANT 
PELS NOSTRES 
PARCS: LA CREUETA 
DEL COLL
Divendres 14 d’octubre, 
a les 10 h
Gratuïta

A càrrec de la Fàbrica del sol

RUTA PER LA 
BARCELONA 
MAÇÒNICA
Dissabte 15 d’octubre, 
a les 10 h
Preu: 10 €

A càrrec de David Revelles

GRUPS ESTABLES I SERVEIS 
PERMANENTS

GRUPS:
Dins de les activitats que es duen 
a terme en el centre cívic col·labo-
ren diferents grups de voluntaris, 
en què, 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
CESSIÓ D’ESPAIS

RUTA GUIADA 
AL MONESTIR 
DE PEDRALBES
Divendres 16 de desembre, 
a concretar

Dates especials

13È FESTIVAL DE 
NARRACIÓ ORAL UN 
MUNT DE MOTS
Divendres 21 d’octubre, a les 
18 h
Per a totes les edats

Temps d’heroïnes de Judith Na-
varro, rondallaire.   

CASTANYADA PER A 
LA GENT GRAN
Divendres 28 d’octubre, 
a les 18 h

Espectacle, castanyes i mos-
catell

HALLOWEEN
Dissabte 29 d’octubre, 
a les 18 h

Jocs esgarrifosos, concurs de 
disfresses i música. 

DOBLE ANIVERSARI 
28/38
Diumenge 20 de novembre, 
a les 12 

Celebrem els 38 anys de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes de Font 
de la Guatlla i els 28 anys del 
Centre Cívic.  

RELACIONS 
RESPECTUOSES, 
AUTÈNTIQUES 
I LLIURES
Dimarts 15 de novembre, 
a les 18 h

A càrrec de José Fernández, 
escriptor 

ACTE 25N: CONTRA 
LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES 
Dimarts 22 de novembre, 
a les 18 h

Lectura del manifest i actuació 
musical. 
A càrrec del grup de dones i 
Jam Session

LA COMUNICACIÓ 
A TRAVÉS DE LES 
SÈRIES TELEVISIVES
Dimarts 29 de novembre, 
a les 18 h

A càrrec de Roger González, 
doctorat en comunicació 

ENVELLIMENT 
ACTIU I SALUDABLE
Dimarts 13 de desembre, 
a les 18 h

A càrrec de Raquel Tomàs, 
doctora

CATALÀ 
Dimecres 19.30 a 20.30 h
Gratuït + 1 € suplement material 
(10 sess.)
Aula de benvinguda i aula Xerrem. 
Hi col·labora: Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua 
catalana (CAL).

PER A INFANTS I JOVES

BACHATA 
TRADICIONAL  
A partir d’11 anys
Dimecres de 17 a 18 h 
Preu: 56,98 € (11 sess.)
Professora: Karina

BELLES ARTS 
A partir de 7 anys
Dimecres
De 17.15 a 18.30 h
De 17.30 a  18.45 h
Preu: 71,23 € + suplement ma-
terial (11 sess.)
Professora: Macarena Asensio
       

Tècniques de dibuix, pintura i 
escultura per desenvolupar la 
creativitat i l’expressió artística.

ENGLISH FOR KIDS 
Dilluns de 17.30 a 18.30 h
Preu: 56,98 € (11 sess.) 
Professorat: Creative English

DANSA CLÀSSICA 
Dimarts 
Nivell 1 de 16.55 a 17.55 h
Nivell 2 de 17.55 a 18.55 h
Preu: 52,23 € (11 sess.) 
Professora: A. Carolina 
Casasayas

És obligatori portar el mallot i 
les sabatilles de dansa homolo-
gades pel centre. 

MODERN DANCE
Dijous
Grup A de 16.55 a 17.55 h
Grup B de 17.55 a 18.55 h
Preu: 52,23 € (11 sess.)
Professora: A. Carolina 
Casasaya

És obligatori portar el mallot i 
les sabatilles de dansa homo-
logades pel centre. 

GUITARRA
A partir de 8 anys
Divendres de 17.30  a 18.30 h
Preu: 51,80 € (10 sess. Inici 30 
de setembre)
Professor: Jesús Ruiz

Cal portar guitarra.
Per infants que comencen des 
de zero o amb coneixements 
bàsics de l’instrument.

EN FAMÍLIA

El preu inclou un adult i un in-
fant.

MÚSICA EN FAMÍLIA
D’1 a 3 anys 
Dijous de 16.45 a 17.30 h
Preu: 38,85 € (10 sess.) 
Professora: Àngels Baraut 

CUINA 
EN FAMÍLIA DE 
TEMPORADA 
Divendres 18 de novembre, 
de 17.30 a 19.30 h
Preu: 12,20 € + suplement 
ingredients
Professora: Eva Velasco

Receptari de tardor. Cal portar 
carmanyola. 

PATRONATGE, TALL 
I CONFECCIÓ
Dimecres de 19 a 20.30 h 
Preu: 66 € (10 sess.) 
Professora: Vera Pérez de 
Andrade

Crearem un patró de base i el 
transformarem en una peça de 
roba de tendència a través de 
l’aprenentatge de tècniques de 
tall i confecció. 
Si t’apuntes al taller de màquina 
de cosir tens un 10% de des-
compte en els dos tallers.

PINTURA A L’OLI 
Dimecres de 18.30 
a 20.15 h 
Preu: 90,65 € (10 sess.)
Professora: Macarena Asensio

Aprendràs a preparar el suport, 
les característiques dels pig-
ments i com utilitzar les eines 
per a pintar a l’oli. Mitjançant 
treballs personals profunditza-
rem sobre teoria del color, com-
posició, pinzellades i textures. 

CREATIVITAT

APRÈN A FER 
SERVIR LA MÀQUINA 
DE COSIR
Dimecres de 17.30 a 18.45 h
Preu: 55 € (10 sess.) 
Professora: Judith Santacana

T’ensenyarem com donar-li un 
bon rendiment. Farem projectes 
enfocats a aprendre diferents 
tipus de puntades i accessoris. 
Es recomana portar màquina. 
Si t’apuntes al taller de patro-
natge tens un 10% de des-
compte en els dos tallers.

PUNTES DE COIXÍ 
Dijous de 10 a 13 h
Preu: 132 € (10 sess.) 
Professora: Fina Ramos

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

INFORMÀTICA I MULTIMÈDIA

PERD LA POR 
AL MÒBIL 
INTEL·LIGENT 
Dimecres 5 d’octubre 
de 17 a 19 h 
Gratuït (1 sess.)
A càrrec de FATEC
        

Taller destinat a persones grans. 
Aprendrem a connectar-nos a 
una xarxa wifi, a descarregar 
i utilitzar aplicacions que ens 
faciliten al dia a dia, com per 
exemple: la meva salut i les xar-
xes socials. 

IDIOMES

ANGLÈS 
ELEMENTAL
Dilluns de 18.45 a 20 h 
Preu: 55 € (10 sess.) 
Professorat: Creative English

ANGLÈS 
INTERMEDIATE 
Dilluns de 20 a 21.15 h
Preu: 55 € (10 sess.)
Professorat: Creative English

NADAL A LA 
GUATLLA
Dimecres 21 de desembre, 
a les 18 h

Concert de Nadal. El secret de 
les muses, d’Ensamble Amoria

https://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner
https://ca.wikipedia.org/wiki/Joseph_Mallord_William_Turner


INICIACIÓ 
A LA CUINA 
VEGETARIANA 
Dimarts de 18 a 20 h 
Preu: 44 € + suplement ingredi-
ents (5 sess. Inici 18 d’octubre)  
Professora: Eva Velasco
        

Cal portar carmanyola. 
Taller teòric-pràctic per apren-
dre a portar una vida saludable 
sigui quina sigui la teva opció 
vegetariana o vegana. Amb con-
sells dietètics i l’elaboració de 
receptes.

APERITIUS 
DE NADAL
Dimarts 13 de desembre 
de 18 a 20 h Opció vegetariana 
Dijous 15 de desembre de 
18.30 a 20.30 h
Preu: 12,20 € + suplement in-
gredients  
Professorat: Pepa Mestres i Eva 
Velasco

LATIN FITNES  
Dilluns de 19 a 20 h
Preu: 44 € (10 sess.) 
Professora: Karina 

Classe de càrdio que combina 
moviments aeròbics amb pas-
sos de balls llatins. 

LINDY HOP 
SWING
Dilluns
Inicial de 19 a 20 h 
Continuïtat de 20.15 a 21.15 h
Preu: 44 € (10 sess.)
Professorat: Fermí Naudi 
i Odina Macias

Ball popular de la música swing. 
Es recomana venir amb parella, 
però no és obligatori.

ZUMBA
Dilluns de 16 a 17 h
Dimecres de 16 a 17 h 
Preu: 44 € (10 sess.)
Professora: Karina

Divertides rutines aeròbiques 
ballades que combina coreogra-
fies amb moviment de tonifica-
ció muscular.

TALLERS 

INFORMACIÓ 
INSCRIPCIONS
Inscripcions obertes: a partir del 
dilluns 29 d’agost, a les 9 h
Horari d’atenció de dilluns  
a divendres de 9 a 14 h  
i de 16.30 a 20.30 h
El pagament de les inscripcions 
presencials ha de ser preferiblement 
amb targeta bancària.
Per evitar aglomeracions recoma-
nem fer les inscripcions en línia a 
través de la pàgina web del centre 
cívic, trucant al 934 248 506 o per 
correu electrònic  
admin@fontdelaguatlla.org 
El pagament dels suplements es farà 
en efectiu el primer dia de classe.
Per beneficiar-se dels descomptes 
dels tallers adreçats a persones 
amb situació d’atur o amb reconei-
xement de discapacitat, la inscrip-
ció ha de ser presencialment apor-
tant la documentació necessària. 
Les devolucions tan sols es farà 
quan un curs s’anul·li per part de 
l’organització o si hi ha una causa 
justificada per part de l’usuari/ària. 
Una vegada iniciats els tallers no es 
retornarà en cap cas l’import de la 
inscripció. 
La direcció del centre es reserva el 
dret de suspendre els tallers que no 
hi hagi un mínim de participants i de 
canviar el professorat en cas que 
sigui necessari. 
Els tallers es realitzaran presencial-
ment a no ser que per força major 
derivada de la crisi sanitària s’hagin 
d’adaptar en línia.

INFORMACIÓ 
DEL TRIMESTRE
Data d’inici: setmana del 19 de 
setembre
Durada: onze setmanes tret que se 
n’indiqui una altra. 
Dies festius: 26 de setembre, 12 
d’octubre, 1 de novembre i 6 i 8 de 
desembre  

SALUT I CREIXEMENT PERSONAL  

BODY SHAPE
Dilluns i dimecres de 19.30 
a 20.30 h
Preu: 79,64 € (22 sess.)
Professora: A. Carolina  
Casasayas

Treball aeròbic amb exercicis 
específics per enfortir, tonifi-
car i modelar el cos.

BOXA
Dimarts de 20 a 21.30 h  
Preu: 72,60 € (11 sess.)
Dimarts i dijous de 20  
a 21.30 h
Preu: 145,20 € (22 sess.)
Professor: David Natal,  
entrenador de boxa social

Entrenament de boxa des 
d’un punt de vista no compe-
titiu. Cal portar guants.

BOXA ADAPTAT 
Dimecres de 19 a 20.30 h
Preu: 72,60 € (11 sess.)
Descomptes per a persones 
amb reconeixement de disca-
pacitat
Preu: 36,30 €  
entre el 33 i el 64 %  
Preu: 18,15 €  
igual o superior al 65 %
Professor: David Natal,  
entrenador de boxa social

L’objectiu va en paral·lel a les 
possibilitats de cada persona, 
sempre respectant les seves 
necessitats i valorant quins 
exercicis i tècniques són les 
millors per fer que aquest es-
port el pugui practicar tothom.

ESTIRAMENTS 
I MOVIMENTS 
SANADORS
Dimarts i dijous de 10 a 11 h 
Preu: 79,64 € (22 sess.)  
Professora: Elsa Tous

Prenent consciència del cos 
trobarem la postura equilibrada 
a partir de la qual els moviments 
sorgeixen més saludables, més 
eficients i més fàcils. 

GIMNÀSTICA
DE GENT GRAN
Grup A: dilluns, dimecres  
i divendres de 10.45 a 11.45 h
Grup B: dilluns, dimecres  
i divendres de 12 a 13 h
Preu: 33 € (33 sess.)
Professora: A. Carolina  
Casasayas

Rutines físiques que ens ajuden 
a millorar la memòria, la coordi-
nació i la concentració. 

COGNIGYM  
GENT GRAN
Dimecres de 10.45 a 13.15 h
Preu: 49,08 € (11 sess.)
Professorat: A. Carolina 
Casasayas i Ivon Oviedo. 

Combinació de gimnàstica 
de gent gran amb exercicis 
cognitius per estimular la me-
mòria. Un entrenament complet 
per mantenir una vellesa sana i 
activa. 

GIMNÀSTICA 
HIPOPRESSIVA 
I SÒL PELVIÀ
Dijous de 17.45 a 18.45 h
Preu: 48,40 € (11 sess.)
Professorat: de MAMIfit

Exercicis centrats en el sòl pel-
vià i la faixa abdominal. Aporta 
millores estètiques, posturals i 
funcionals. 

TONIFICA’T
Dilluns de 20.45 a 21.45 h
Preu: 48,40 € (11 sess.)
Professora: A. Carolina 
Casasayas

Activitat d’intensitat mitjana que 
combina el treball cardiovascu-
lar amb el muscular. Millora la 
força i la resistència del cos.

TONO HIIT
Divendres de 18.45 a 19.45 h
Preu: 44 € (10 sess.)
Professora: A. Carolina  
Casasayas

Entrenament d’alta intensitat 
mitjançant sèries d’exercicis 
isomètrics que ajuden a definir 
la massa muscular.
El dia 28 d’octubre no hi ha 
classe.

IOGA
Dimarts i dijous 
Grup A: de 19.05 a 20 h
Grup B: de 20.05 a 21 h
Preu: 88,74 € (22 sess.)
Professora: Carmen Duque

IOGA HATHA
Divendres de 10.15 a 11.15 h
Preu: 48,40 € (11 sess.)
Professor: Tony Rueda

Mitjançant la pràctica del “hatha 
ioga” aprendrem a relaxar-nos i 
revitalitzar-nos, carregant el cos 
d’energia.

IOGA I MEDITACIÓ 
Dilluns de 20.30 a 21.30 h
Preu: 44 €  
(10 sess. Inici 3 d’octubre)
Professora: Núria Cabo

Combinació de relaxació física 
i mental amb mobilitzacions i 
estiraments suaus basats en les 
postures de ioga i les respiraci-
ons i relaxacions de les medita-
cions guiades.

IOGUILATES 
Dijous de 19.15 a 20.15 h 
Preu: 48,40 € (11 sess.)
Professora: Sole Encalada 

Combinació de les tècniques 
de respiració i postures del 
ioga amb exercicis i sèries del 
pilates. Una pràctica integral 
per alliberar tensions físiques, 
emocionals i mentals i trobar un 
espai de pau i calma.

TAITXÍ
Dimecres i divendres de 10 a 
10.55 h
Preu: 88,74 € (22 sess.) 
Professor: Fernando Jiménez

Una pràctica sana centrada 
en el moviment i la respiració 
per treballar la resistència, la 
flexibilitat i l’equilibri per assolir 
beneficis físics i mentals.

EXPRESSIÓ

BALLET
Divendres de 17 a 18.30 h
Preu: 66 € (10 sess.)
Professora: A. Carolina  
Casasayas

Cal tenir coneixements bàsics 
de dansa clàssica.
Divendres 28 d’octubre no hi ha 
classe.

BALLS EN LÍNIA PER 
A GENT GRAN
Dijous d’11.45 a 12.45 h 
Preu: 36,20 € (10 sess.) 
Professor: Alfonso Pérez

BROADWAY JAZZ
Divendres de 20 a 21.15 h
Peu: 55 € (10 sess.)
Professora: A. Carolina  
Casasayas

Les coreografies i els passos de 
ball dels teus musicals preferits.
Divendres 28 d’octubre no hi ha 
classe.

COUNTRY 
Dimecres de 20.15 a 21.15 h
Preu: 36,20 € (10 sess.)
Professor: Xavier Badiella 

DANSA ORIENTAL
Dimecres de 20.45 a 22 h
Preu: 76,25 € (10 sess.)
Professora: Mireia Zantop

Conjunt de danses tradicionals 
i populars de diferents pobles i 
cultures de la península Aràbi-
ga, el golf Pèrsic i la conca del 
Mediterrani. 
Es caracteritza per moviments 
suaus i ondulats i l’ús de tècni-
ques de la dansa del ventre.

DANCEHALL 
QUEEN
Dilluns de 18 a 19 h
Preu: 44 € (10 sess.)
Professora: Mireia Justicia

Ball energètic i sensual originari 
de Jamaica. Fusiona les danses 
africanes amb els ritmes del 
Carib, els passos del hip-hop 
amb tècniques del twerk.
19 de setembre classe oberta.

EXPRESSIÓ 
I MOVIMENT
Dijous de 9.30 a 10.50 h
Preu: 58,67 € (10 sess.)
Professora: Rosario Ramírez

A través del moviment i altres 
expressions  (cant, pintura, 
collage, fang, etc.) treballem 
l’autoestima, l’autoconeixement 
i la confiança per expressar 
sentiments i emocions. 

GUITARRA
Divendres
Continuació de 18.30 a 19.45 h
Iniciació de 19.45 a 21 h
Preu: 55 € (10 sess.)
Professor: Jesús Ruiz

Cal portar la guitarra. 
Afegir text: aprèn des de zero o 
perfecciona l’art de tocar aquest 
instrument.

INICIACIÓ 
AL TEATRE
Divendres de 20.30 a 22 h
Preu: 66 € (10 sess.)
Professor: Oscar Boix 

Eines i jocs per perdre la vergo-
nya, confiar en un mateix i saber 
com improvisar dalt l’escenari. 

TALLER NOU

NOU HORARI

RECURSOS

ACTIVA 
LA MEMÒRIA 
Dimecres de 10.45 a 12 h
Dimecres de 12 a 13.15 h
Preu: 38,08 € (11 sess.)
Professora: Ivon Oviedo

Exercicis destinats a la gent 
gran per estimular les capaci-
tats cognitives.

GRUP D’AUTOAJUDA
Dimarts d’11.15 a 13.05 h
Gratuït  + 1 € suplement materi-
al  (11 sess.)
        

A càrrec del Grup de dones de 
Font de la Guatlla 
Un espai per a dones del barri 
on enfortir lligams, créixer con-
juntament i sobretot passar-ho 
bé.

DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA
A partir de 16 anys 
Divendres de 18 a 19.30 h 
Preu: 46,20 € 
(7 sess. Inici 30 de setembre)  
Professora: Clarissa Fontana

Tècniques marcials, de comu-
nicació i de gestió de les emo-
cions per evitar o respondre a 
una agressió. 

UN VIATGE 
AL NOSTRE 
INTERIOR
Dijous de 19 a 20 h
Preu: 35,20 € 
(8 sess. Inici 6 d’octubre)
Professora: Virginia Dröm 
        

Creus que tots veiem de la ma-
teixa manera una posta de sol? 
T’atreveixes a pujar en el tren de 
la vida?

INICIA’T A 
L’ESCRIPTURA 
Dilluns d’11.30 a 12.30 h
Professora: Mercè Frías
Gratuït + 1 € suplement material 
(10 sess.)
        

Exercicis per incentivar la creati-
vitat i fomentar l’hàbit d’escriure. 

CUINA DE L’ÀVIA 
Dimarts de 10 a 11.45 h
Preu: 77 € (10 sess.)
Professora: Pepa Mestres
        

A cada sessió un dels usuaris o 
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: 77 € (10 sess.)  
Professora: Pepa Mestres
        

A cada sessió un dels usuaris 
o usuàries porta els ingredients 
d’una recepta. El repartiment es 
farà el primer dia de classe.  

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

TAITXÍ AMB 
VENTALL I ESPASA
Dilluns de 12 a 13.15 h
Preu: 60,05 € (11 sess.)
Professora: Fabienne Boyer

TXIKUNG 
Dilluns de 9.30 a 10.35 h
Preu: 52,43 € (11 sess.)
Professor: Fernando Jiménez

Amalgama de tècniques marci-
als relacionades amb la medici-
na xinesa.

PILATES MAT 
Grup A dimarts i divendres 
de 9 a 10 h 
Grup C dimarts i dijous 
de 20.30 a 21.30 h
Grup B dilluns i dimecres 
de 20.30 a 21.30 h
Preu: 96,80 € (22 sess.) 
Professorat: Tony Rueda, 
Renata Santiago i Sole Encalada

Sistema d’exercicis saludables 
que ajuda a sentir-nos en pleni-
tud, a la vegada que enforteix el 
to muscular i millora la postura 
corporal.

POSA’T EN FORMA 
Dilluns i dimecres de 18.30 
a 19.30 h
 Preu: 68,42 € (22 sess.)
Professora: A. Carolina  
Casasayas

Gimnàstica de manteniment per 
reforçar la musculatura i millorar 
la postura corporal.

mailto:admin@fontdelaguatlla.org
mailto:admin@fontdelaguatlla.org
http://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/fontdelaguatlla
http://www.avvfontguatlla.cat
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