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agenda
cicle pel 8m:

INSCRIPCIONS

te n’adones

ALS TALLERS DE
PRIMAVERA!

14 d’abril
Sisena edició del concurs
de dansa per a grups
d’equipaments públic.
Aquest any s’obre a totes
les danses urbanes!
Enguany, al Parc
de Joan Miró.

Fins al 8 d’abril.
Manga, guitarra,
teatre, ioga... encara
no saps a quin taller
t’apuntaràs? Afanya’t
a decidir-te i inscriute al web!

www.lafontana.org

www.lafontana.org

#GIMKCHALLENGE

la fontana amb

del 9 al 19 d’abril
Descobreix Gràcia
amb la teva colla i
supera tots els reptes!
Per a joves de 14 a 17
anys. Festa final de tot
Barcelona a La Fontana: #BigChallenge!
Inscripcions a partir del
2 d’abril al web.

totes les
lletres

del 23 al 27 d’abril.
T’acostem tallers
per experimentar
amb l’escriptura i
l’expressió corporal
a més d’un concert
de cantautors i
cantautores!
www.lafontana.org

www.elpuntdegracia.org

GT SPORT PS4
Divendres 6 a les 18h.

6

Apreta el gas i passa una tarda de carreres amb la PS4 a l’espai de trobada.
12-17 anys.

Gratis! | #FontanaFridays
EJLF

partidets de

ping-pong
Divendres 13 a les 18h.

13

Partidets de ping-pong per estrenar les
noves pales qa l’espai de trobada!

Gratis! | #FontanaFridays
EJLF

interrail
Dijous 19 a les 19h.

194

Vols fer una ruta per Europa aquest
estiu? Vine a la xerrada informativa i
aprofita per conèixer-ne les opcions!

Gratis amb inscripció! |

7

22

#gimkchallenge!

Dissabte 7 a les 10h.
Jornada sobre salut mental i associativa
amb tallers sobre mindfullness, salut
emocional i bullying.

Del 9 al 19 d’abril.

Gratis! | CJB

Gratis! | PIJGràcia i ATE

la mugre fest

13

9

Descobreix Gràcia amb la teva colla i
supera tots els reptes! Inscripcions a
partir del 2 d’abril al web.

geometria humana

14

Divendres 13 a les 22h.

Dissabte 14 a les 18h.

Música creada i punxada en viu! Vols
viure una batalla de PD’s? Vine! També
hi haurà concert amb BLOOM.

Comèdia basada en personatges tòpics de
l’actualitat perfectament identificables per
qualsevol espectador. Vens?

Gratis! | Estudiants UPF

Taquilla inversa | Arsènic Teatre

jam de swing jove

194

#bigchallenge!

20

Dijous 19 de 18-21h.

Divendres 20 a les 18h.

Vine a ballar lliurement a la Plaça de la
Joventut! La Fontana surt per ballar a
l’aire lliure i rebre el bon temps!

Festa final de la #Gimkchallenge per
acabar les setmanes de proves i repte
per Barcelona... ben amunt!

Gratis! | Swingcats i EJLF

PIJGràcia

CONCERT JOVE

ON TENS EL CAP?

taller d’escriptura

Gratis! | PIJGràcia i ATE

23

llengua de signes

24

ORQUESTRA BARCINO

Dilluns 23 a les 19h.

Dts. 24 i Dj. 26 de 17:30-20:30h.

Diumenge 22 a les 19h.

Com un sopar de traje: porta el teu text!
Cada ració al voltant d’una pàgina. Dins
de “La Fontana amb totes les lletres”.
Gratis amb inscripció! |
El Bigoti de Nietzsche i EJLF

Vine a fer un tastet de la llengua de
signes catalana! Taller dins de “La
Fontana amb totes les lletres”.
Gratis amb inscripció! |
APSO i PIJGràcia

Obres clàssiques i barroques amb la
participació de solistes.

Gratis! | EJLF

taller: “sense pretensions poètiques”

25

Dc. 25 i Dj. 26 de 18-21h.
Poesia per explorar la creativitat dels
cossos i les ombres. Taller dins de “La
Fontana amb totes les lletres”.
Gratis! | marina_eg i EJLF

DIA DE LA DANSA

28

Dissabte 28 tot el dia.
Celebrem la data amb tallers i exhibicions
obertes! Consulta els detalls al web!

Gratis! | 360º Danza
Contemporánea i EJLF

cantautors/es

27

concert fontana

27

Divendres 27 a les 18h.

Divendres 27 a les 22h.

Per tancar “La Fontana amb totes les
lletres”, vine a gaudir de la música de
Nunoi, Sammy i Maria Fàbregas.

Onyric Joy i Bolga tornen a La Fontana
per omplir l’atmosfera de rock
psicodèlic i progressiu.

Gratis! | EJLF

Gratis! | EJLF

la progra mació pot canvia r al llarg
del mes
trobaràs la informació definitiva a:

ww w.l afo nta na. org

