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agenda

jam i micro
obert

Dia de les
dones

dansa, teatre, expos, taller de memes....

Del 6 al 19 de març

Dissabte 11 de 18
a 21h

Memes
feministes,
expo d’il·lustracions
de Belén Herrera, i
una vetllada de teatre
i dansa divendres 10 a
les 19.30h, amb dansa
i teatre!

T’encanta la música i
el teu hàbitat natural
són els escenaris? Estàs de sort: hem preparat una jam i micro
obert de primera!

torneig de
Clash royale a
la Fontana!

“canciones
muertas”

Divendres 24 a les 20h

Divendres 3 a les
17.30h

Gemma Sainz i
Francesc Rodríguez,
ens portaran la poesia de Patricia Heras
(cas 4F) amb aquest
concert-recital pel
dia de la poesia.
Comptarem també
amb l’expo “Reflejos”.

A La Fontana organitzem un torneig del
joc del moment que
està
revolucionant
els vostres mòbils: el
Clash Royale!

Programes de

Garantia Juvenil

2

2

Mostra de batx.
artístic

Dijous 2 de 10:30 a 14h

Del 2 al 19 de març

No estàs estudiant? Busques feina?
Coneix els recursos de Garantia Juvenil!

Recull d’obres d’alumnes de batx. artístic de l’Escola Pia Nostra Senyora!

Preu: gratis! | PIJ + Bcn Activa

preu: gratis! | JIP Eixample

torneig de Clash

royale a la Fontana!

3

6

Il·lustracions pel
Dia de les Dones

3

Literary Combat

Divendres 3 a les 20h
Competició de literatura oral
improvisada.
preu: taquilla inversa | Ass. Cultural del Raval Club Cronopios

7

Memes Feministes

La jove artista Belén Herrera exposa el
seu art per la llibertat de les dones.

Vine i crea la teva meme! Les imatges resultants seran exposades a
l’equipament!

Preu: gratis! | EJLF

preu: gratuït! | EJLF

Preu: gratis! | PIJ, JIP i ATE

10

Teatre i Dansa pel
Dia de les Dones

Si tens un grup de hip hop, vine a ballar
al Rough Diamonds: hi ha premis!

Cal inscripció! | Rough Diamonds

9

2 minuts en un dia
Inscriu-te al festival de curts d’alta
velocitat! Fins a 1.300€ en premis!

Del 6 al 19 de març

10

Fins al 3 de març

Fins al 9 de març

Si tens el Clash Royale al teu mòbil, vine
al torneig fontaneru!

entre estudiants

Rough Diamonds

Dimarts i dimecres 7 i 8 a les 19h

Divendres 3 a les 17:30h

De tu a tu: Trobades

3

Inscripcions al

Jam i micro obert
musical

11

preu: gratuït! | BCNVisualSound

Inscripcions a la

formació de gènere

12

Divendres 10 d’11h a 12:30h

Divendres 10 a les 19:30h

Dissabte 11 de 18 a 21h

Fins el 12 de març

Coneix estudiants de les universitats,
intercanvia opinions i tria els estudis!

Dansa amb “L o” i teatre amb “Soñando
con las mariposas” de Las Bravas.

Vine a tocar a la Jam i micro obert musical! Escriu a espaijove@lafontana.org.

preu: gratuït! | PIJ Gràcia

preu: gratis! | EJLF

Formació per incorporar la perspectiva
de gènere a les associacions.

preu: gratuït! | EJLF

preu: gratuït! | CJB (cjb.cat)

Associacionisme
audiovisual!

13

14

Com desenvolupem
un curt?

Un poema per cada
dret humà

16

Reflejos: qué ves
en el espejo

17

Dilluns 13 a les 19h

Dimarts 14 a les 17h

Del 16 al 31 de març

Del 17 de març al 2 d’abril

Coneix com funciona una associació
audiovisual a través del cas de SALAV!

Taller de desenvolupament per a projectes de curts amb Paco Caballero.

Expo que tracta els DDHH a través dels
textos de diferents poetes. Participa-hi!

Pel Dia de la poesia gaudeix dels
dibuixos i poemes de Nataxa Ruzafa.

preu: gratuït! | BCN VisualSound

preu: gratuït! | BCN VisualSound

preu: gratis! | Amnistia Int. + EJLF

preu: gratuït! | EJLF

Micro obert de RAP

17

Divendres 17 a les 18h
Tornem a omplir La Fontana de
rimes i improvisacions! Apuntat’hi a espaijove@lafontana.org!
preu: gratuït! | EJLF

Canciones Muertas:

24

Tribut a Patricia Heras

MUTIS

18

Obre els Ulls

20

Sex-Game!

23

Cap de setmana 18 i 19 de març

Del 20 al 31 de març

Festival de teatre independent on
podràs veure el millor teatre jove!
Consulta la programació al web!

A través de situacions quotidianes,
l’expo evidencia les diferents cares del
racisme i les seves conseqüències.

Què en saps sobre sexe? Si tens entre
12 i 20 anys, participa i guanya premis
molt sucosos!

Preu: gratis! | La Coquera Teatre

preu: gratis! | EJLF+Aixada

preu: gratis! | ATE La Fontana

Cicle residències:
Rafaela

25

Concert de març!

Divendres 31 a les 22h

31

Divendres 24 a les 20h

Dissabte 25 a les 21h

El Dia de la poesia ens acostem a Heras
(cas 4F) a través de la seva poesia.

Nit de flamenc amb una de les cies que
ha fet residència: Noemí Osorio.

La música de The Sastres Band, FUR i
Bul Kak porta els millors ritmes jamaicans i rock per rebentar la nit!

preu: gratis! | EJLF

preu: taquilla inversa | EJLF

preu: gratis! | EJLF

Dijous 23 a les 18h

activitats a

l’espai jove
la fontana

març

2017

