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MICRO OBERT
DE RAP AMB LA
CLIKA PIKA

EXPO PORTA

OBERTA, FRONTERA TANCADA

Divendres 3 de febrer
a les 18h

De l’1 al 15 de febrer
Coneix l’experiència
de les persones refugiades a un camp de
Grècia.
Inaugurem
dimecres 1 a les
19h!

La Clika Pika dinamitzaran el primer
micro obert de rap
del 2017, vine a compartir les teves rimes!

PROJECCIÓ
“SÓN BOJOS,
AQUESTS CATALANS?”

festa de carnestoltes!

Divendres 24 de
febrer a partir de les
18.30h

Divendres 17 a les 18h

Viu un carnestoltes
de cine! Desfilades,
concerts, concurs
de disfresses, tallers... I del 13 al 17,
decorem La Fontana! Ens ajudes?

Pel Dia de la llengua
materna coneix la
història de l’Alina, una
alemanya que aprèn
català!

porta oberta,

frontera tancada

1

De l’1 al 15 de febrer
Instal·lació fotogràfica sobre la vida al
camp de refugiats de Cherso.

Preu: gratis! | EJLF

5

TARDA DE ROL:

SIMULADOR DE VOL ARTEMIS

Diumenge 5 de 17 a 21h
Per pilotar l’Enterprise només necessitaràs un ordinador portàtil amb wifi!

Preu: gratis! | ALC Stronghold

Engresca’t 2017

Divendres 10 a les 20h

10

micro obert de rap

Divendres 3 a les 18h

3

La Clika Pika dinamitzarà un micro
obert ben especial. Envia un mail a
espaijove@lafontana.org i participa!

preu: gratis! | EJLF + La Clika Pika

RÀDIO LA FONTANA

6

concert per a les

4

persones refugiades

Dissabte 4 a partir de les 16h
Activitats familiars a la tarda, i diversos concerts solidaris al vespre!
preu: gratis | Diverses associacions

entreno per l’èxit.

8

POL BADÍA

WRESTLING PARTY!

5

Diumenge 5 a les 18h
La millor lluita lliure es viu un cop al
mes a La Fontana!

preu: 4€ | SPW

Coneixe’t, decideix

9

Com encaixo la derrota?

i actua

Si vols participar al programa, escriunos amb les teves dades a radio@
lafontana.org!

Dimecres 8 a les 19h

Dijous 9 a les 17h

preu: gratuït! | EJLF

Aprèn a gestionar emocions i a superarte en els moments de dificultat.

Ets jove i et trobes desorientat/da professionalmentl? Apunta’t al taller!

PIJ, BCNActiva i Dinamic

preu: gratuït! | PIJ Gràcia + ATE

Dilluns 6 i 20 de 18 a 20h

concert bloc

obrer antifeixista

11

decoració de

carnestoltes

13

projecció “són

17

bojos, aquests catalans?”

El concurs de grups novells de la Telecogresca aquest any aterra a La Fontana. Grups i PD per gaudir de la nit!

Dissabte 11 a les 22h

Del 13 al 17 de febrer a les 18h

Divendres 17 de 18 a 20h

preu: gratuït! | Telecogresca

Concert de bandes punk i rock amb
Pilseners i Mr Snoid.

Vine i ajuda’ns a convertir La Fontana
en un cinema!

preu: 5€ | Bloc obrer antifeixista

Pel dia de la llengua materna coneix
l’Alina, una alemanya que aprèn català!

preu: gratuït! | EJLF

preu: gratuït! | EJLF

17

TEAtre “NARB”

Escape room!

17

Divendres 17 de 18 a 21h
Oh, no! Estàs atrapat a una habitació
tancada! Seràs capaç de sortir-ne?

preu: gratuït! | EJLF

UN CARNESTOLTES DE
CINEMA!

Concert de l’Esplai
Espurna

Divendres 17 a les 22h

la fontana

RÀDIO LA FONTANA

Dilluns 6 i 20 de 18 a 20h

20

Obra de teatre on sentireu
l’enlairament, les turbulències i
l’aterratge d’una història d’amor.

Si vols participar al programa, escriunos amb les teves dades a radio@
lafontana.org!

preu: consulta el web! | EJLF

preu: gratis! | Papelera emocional

preu: gratuït! | EJLF

i a més...

Divendres 24 a les 18.30h
Tallers, concurs de disfresses,
concerts... i molt més!
preu: gratuït! | EJLF + ATE

l’espai jove

18

Els Súpers de l’Espurna organitzen un
concert per recollir fons per l’esplai.

24

activitats a

Dissabte 18 a les 20h
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