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agenda

sala d’estudi
puntual!

Tallers

d’hivern!

Del 2 de gener a l’1
de febrer

Inscripcions del 10 al
23 de gener
Aquest
trimestre
tornem a la càrrega
amb ioga, breakdance,
cajón, swing, manga,
contemporània, afro
fusió, teatre, curtmetratges... Inscriu-te!

Obrim de dilluns a
divendres d’11 a 15h
per a que puguis estudiar pels teus exàmens! Vine a estudiar
també a les tardes, de
17 a 22.30h!

tallers ATE!

taller de
rap amb
clika pika!

Inscripcions del 10 al
23 de gener

Dies 14, 20 i 28 de
gener a les 18.30h

Aquí t’escoltem és un
espai on podràs tractar les teves emocions.
Aquest
trimestre,
fes-ho amb el taller
d’aikido que proposen, o bé a l’Entre noies,
un espai on expressarte!

Aprèn a fer rimes, a
seguir el ritme, agafa la paraula i digues
la teva amb aquest
taller gratuït de
rap impartit per les
cracks de Clika Pika!

SALA D’ESTUDI
PUNTUAL

2

2

Scaperoom i jocs
de taula

Torneig Mario Kart

Dimarts 3 a les 17.30h

3

4

Joves Crispetes

Dimecres 4 a les 17.30h

Del 2 de gener a l’1 de febrer

Dilluns 2 a les 17.30h

Obrim de dilluns a divendres d’11 a 15h
per a que puguis estudiar!

Vine a Fontana i prova de sortir-ne!
Només amb enginy ho aconseguiràs!

T’agrada la velocitat i controles totes
les corbes? T’agrada l’aventura i no tens
por d’estampar-te?

Projecció d’audiovisuals fets per adolescents al taller de curtmetratges, amb
crispetes i molt més!

Preu: gratis! | EJLF

preu: gratis! | EJLF

preu: gratis | EJLF

preu: gratis! | EJLF

Concurs instagram

7

#ComVullViureElNadal

Fins el dissabte 7

Preu: gratis! | EJLF

vencions municipals

Dance

Dissabte 7 a les 17.30h

Explica’ns com t’agradaria que fos el
nadal i guanya un taller! Ba ses al web!

xerrada sobre sub-

7

Singstar + Just

Lo teu és desentonar? Segueixes el
ritme sense problemes? Demostra-ho!

10

Associació, informa’t sobre les subvencions per a projectes, activitats i serveis!

TALLER DE RAP

Dies 14, 20 28 a les 18.30h

14

Aprèn a fer rimes, a seguir el ritme,
agafa la paraula i digues la teva!

preu: gratuït! | EJLF + Clika Pika

Després de Reis, una bona tarda de rol
per fer baixar el tortell! Enganxa’t-hi!

preu: gratuït! | EJLF i Stronghold

Concert de pop i

rock a La Fontana

20

Divendres 20 a les 22h
AYAMS, Kids From The 90’s i Matís porten el seu pop i rock a La Fontana!

preu: gratuït! | EJLF

23

final INSCRIPCIONS

Dilluns 23 a les 18h

TALLERS 2017

T’avorreix la ràdio tradicional? Fes una
nova ràdio! Vine i digue’s la teva!

Fins dilluns 23

preu: gratuït! | EJLF + Aquí
T’Escoltem

de l’Extremisme violent

8

23

Si encara no t’has inscrit als tallers, avui
és la teva última oportunitat! Corre!

preu: consulta el web! | EJLF

28

Dissabte 28 de 9 a 19h
Seminari sobre prevenció de radicalització, racisme i homofòbia.
gratis amb inscripció! | NOVACT

activitats a

l’espai jove
la fontana

Concert d’indie
rock

28

Dissabte 28 a les 22h
No Crafts, Aloha Bennets i Vàlius ens
acompanyen en concertàs d’indie rock!

preu: gratuït! | Ditirambo + EJLF

gener

2017

10

inici INSCRIPCIONS
TALLERS 2017

Dll. - Dv. del 10 al 23, de 17 a 21h
Comencen les inscripcions als tallers
d’hivern! No et quedis sense plaça!

preu: consulta el web! | EJLF

preu: gratuït! | CRAJ

Seminari En Prevenció

Diumenge 8 a les 17h

preu: gratuït! | EJLF

Dimarts 10 a les 18.30h

RADIO FONTANA

tarda de rol!

Micro obert i Jam!

Divendres 27 a les 18.30h

27

DUB A LA FONTANA II

Dissabte 21 a les 19h

Vols veure un DUB en directe? No t’ho
pensis i vine!.

preu: gratuït! | Ass. Galactical
Placidians

Concert solidari
pel ProjecteAri

Si tens cançons apreses, anima’t a
ensenyar-les! Si no en tens però vols fer
música, aprofita la jam de després!

Divendres 27 a les 22h

preu: gratis! | EJLF

preu: gratis! | ProjecteAri

i a més...

21

27

Concert solidari en la lluita contra la
leucèmia.

