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març

agenda
cicle pel 8m:

visualsound,

te n’adones

2 MINUTS EN 1 DIA!

Al llarg del març.
Si tens la ment inquieta amb l’audiovisual,
aprofita les activitats
del festival i participa
del repte de fer un
curt en 24 hores! T’hi
apuntes?

Del 20/2 a l’11/3.
Activitats de formats diversos per aprendre, debatre
i construir entorn al 8 de
març, Dia Mundial de les
Dones. Entra a
lafontana.org i mira-ho!
organitza: EJLF

joves.bcn.cat/visualsound

FES-HO TU
MATEIX!

de tu a tu

Fins l’1 de març.
Dins de la campanya
Informa’t dels Punts
infoJOVE de Barcelona arriba el “De tu
a tu” a La Fontana
amb la possibilitat
de resoldre els teus
dubtes sobre la
universitat amb
estudiants.

22, 23 I 24 de març.
Si tens aparells que
vulguis arreglar i vols
saber més coses per
tal d’optimitzar-ne el
seu funcionament,
apunta-t’hi! escriu a
espaidetrobada@
lafontana.org
organitza: EJLF i
Ajuntament de BCN

www.elpuntdegracia.org

2

TORNEIG DE MARIO KART

Divendres 2 a les 18h.
Apreta el gas i passa una tarda de carreres amb la PS4 a l’espai de trobada.
12-17 anys.

Gratis! | #FontanaFridays
EJLF

2

Taula rodona “en clau de
do(na)”. cicle te n’adones?

Divendres 2 a les 19h.
Marta Trujillo, Ke te Kalles i Roba estesa
parlaran de la situació de la dona a la música
dinamitzades per Ana Polo.

Gratis! | EJLF

9

94

5

ELS CONTRACTES

LABORALS ACTUALS

Divendres 9 de 10-14h.

El que cal saber sobre els tipus de
contracte, salaris, convenis i més!

Resòl els dubtes sobre diferents graus
universitaris amb els seus estudiants.

Gratis! | PIJGràcia i BcnActiva

Inscripció prèvia | PIJGràcia

104

Divendres 9 a les 18h.

picxbcn
Del 10 al 31 de març.

Pel Dia de les Dones, concert amb

Vine a donar cops de pala i a passar
una bona estona! Escriu un correu a
espaidetrobada@lafontana.org.

Exposició fotogràfica que recull la mirada particular de la Barcelona urbana
d’un jove de la ciutat.

Marinah (Ojos de Brujo) i La Malinche.

5€ | Associació Cultural
ArteNativo

BCNVISUALSOUND

TORNEIG DE PING-PONG

Gratis! | #FontanaFridays
EJLF

11

taller d’iniciació

Diumenge 11 a les 19h.

al dapo

Projecció dels curtmetratges seleccionats al “2 minuts en 1 dia” i votació
popular per decidir el premiat.

Dilluns 12 a les 17:30h.

Gratis! | BCNVisualsound

Gratis! | EJLF + DAPOPLAY

concert fontana

16

Divendres 16 a les 22:00h.
Sirap i els de la casa Mike La Polla Sin
Kabeza saltaran a l’escenari. També un
altre grup per confirmar.

Gratis! | EJLF

HOB 2018

KING OH BEAT

23

Jam session de danses urbanes. Vens a
ballar i a fer caliu entre el públic?

Gratis! | EJLF

fontana? MOSTRA DE
TALLERS

Divendres 23 a les 18:00h.
Els tallers surten a la plaça!

Gratis! | EJLF

17

QUIDdItCH, jugger, soft
combat i futbol gaèlic

Dissabte 17 a les 18h.
Xerrada per conèixer aquests esports.

Gratis! | Barcelona Eagles
Quidditch Team

“FES-HO TU MATEIX”
Taller de manteniment

23

23

Per acabar la setmana d’estudis o
feina... vine a la nit de swing a per ballar, ballar i no parar de ballar.

15

BCNVISUALSOUND

MICRO OBERT

16

Dijous 15 a les 19h.

Divendres 16 a les 18h.

Xerrada sobre ciència i existència a través
dels films Blade Runner (Ridley Scott) i
Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve).

Artistes de Barcelona, el micro i l’escenari
és vostre! Espai d’exhibició per a obres de
qualsevol petit format.

Gratis! | tActe BCN

Gratis! | EJLF

17

new noise guitar

Concert punk amb EINA, Falç i Answer en el
marc de la festa organitzada per l’associació
musical New Noise Guitar..

5€ | New Noise Guitar

“FES-HO TU MATEIX”
SERVEI D’ASSESSORAMENT

“FES-HO TU MATEIX”
TALLER DE REPARACIÓ DE

22

DISPOSITIUS MÒBILS

Dijous 22 a les 18:30h.
Carregadors, mòbils, auriculars, mp3...

Gratis! | EJLF i Ajuntament de BCN

24

international
work camps

Dissabte 24 a les 11h.

Dimarts 27 a les 18h.

Espai obert de consulta sobre les dues

Si vols fer un camp de treball a

Coneix i opmititza el seu rendiment!

sessions anteriors.

l’estranger, vine i pregunta!

Gratis! | EJLF i Ajuntament de BCN

Gratis! | EJLF i Ajuntament de BCN

Gratis! | COCAT i PIJGràcia

Divendres 23 a les 18:30h.

10

Gratis! | ASS. BCNSwing

Dissabte 17 a les 22h.

de sistemes operatius

Divendres 23 a les 17h.

Què es mou a la

Ni pilota, ni frisbee. Descobreix aquest
joc! Et deixem el dapo i a jugar!

nit de swing

Dissabte 10 a les 22h.

Gratis! | EJLF i PICXBCN

12

universitari

Dilluns 5 a les 12h.

Divendres 9 a les 22h.

concert arteNativo

9

“de tu a tu”

la programació pot can
viar al llarg del mes
!
trobaràs la informació definitiva al web:

www.lafontana.org
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