MAIG

ENTRADES

2

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Namrud, el problemàtic

3

19 h.

Música Clàssica

Syntagma Piano Duo

9

19,30 h. Cinema

Paul Newman

El Buscavidas

10

19 h.

Música Clàssica

Òpera Trio

13

Música

Música

Exposició Espai Off

Exposició "Un món ofegat pel plàstic" de
Vides sostenibles

Entrada lliure. Cal reserva prèvia, les places són limitades.
Reserva d’entrades: a partir del dilluns de la setmana corresponent.
Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’entrada a la sala.
Les entrades no recollides 10 minuts abans de l’inici de l’espectacle
perdran la reserva.
Reserva d’entrades presencialment, per correu electrònic
(fortpienc@fortpienc.org), per telèfon (93 232 78 27)
o bé a través del nostre web www.fortpienc.org

14

19 h.

Xerrada

Cicle Salut Emocional

Salud emocional i Mindfulness

15

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Marta Sierra i Daphne Trio

16

19,30 h. Cinema

Paul Newman

La Leyenda del Indomable

17

19 h.

Música

Música Clàssica

L'última canzone

21

19 h.

Xerrada

Cicle Salut Emocional

Descobreix què és i com potenciar la
intel·ligència sexual

CONCERT DE PIANO A QUATRE MANS

22

19 h.

Música

Concert Final de Grau
ESMUC

L'acordió et vol dir que… escolta'l

23

19,30 h. Cinema

Paul Newman

Camino a la perdición

Cicle Salut Emocional

Intel·ligència emocional a la vida
quotidiana

Syntagma Piano Duo
Carolina Santiago i Francisco Marti, Piano
El duet de pianistes Syntagma Piano Duo faran un recorregut per la música contemporània i del segle XX, explorant el repertori cambrístic clàssic
per a piano a quatre mans. Amb un programa que engloba obres de Saint
Saëns, Debussy i Poulec entre d’altres, podrem gaudir d’una proposta interpretativa plena d’emocions i poc convencional. El piano com a reflex de
l’ànima. En col·laboració amb l’ESMUC.

28

19 h.

Xerrada

30

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Time Trial

31

19 h.

Música Clàssica

Laura Urteaga i Dani López Duo

Música

MÚSICA
MÚSICA CLÀSSICA

Divendres, 3 de maig, 19 h

L’ACORDIÓ ET VOL QUE DIR QUE ... ESCOLTA’L

FESTIVAL SIMFONIC 2019

Dimecres, 22 de maig, 19 h

Dissabte, 8 de juny

Concert Final de Grau, ESMUC
Marc Jiménez Navas, acordió – Blai Navarro, professor
Durant els mesos de maig i juny, els estudiants d’Interpretació i de Direcció de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) mostren les
competències assolides al llarg del curs en un concert final de la seva
especialitat. En aquesta ocasió Marc Jiménez Navas, vol difondre la idea
que l’acordió pot tocar qualsevol peça que es proposi i que no ens hem
de quedar ancorats al passat. L’acordió és un instrument jove i evolucionat que ens està dient ben fort que està a l’altura de qualsevol altre
instrument. L’escoltaràs i li faràs cas obrint-li pas dins el món de la música clàssica? O el continuaràs ignorant per mantenir l’hegemonia d’altres
instruments amb major trajectòria dins aquest món? Depèn de tu, de nosaltres i de la cultura general de la nostra societat. Presentació a càrrec
de Blai Navarro.

Aquest any ens tornem a sumar a la iniciativa del Festival SIMFONIC, una
proposta que consisteix en fer 100 concerts simultanis i gratuïts realitzats
per 5000 estudiants de música a 100 espais emblemàtics de tot Catalunya
i Balears. Al Centre Cívic ens visitaran els alumnes de l’Estudi de Música
Fabra i l’Escola de Música Pausa.
Escola de Música Fabra – 12 h
Escola de Música Pausa – 18 h

LAURA URTEAGA I DANI LÓPEZ DUO

Marta Sierra, violí i veu – Oriol Barberà, guitarra – Laurent Bozetto,
guitarra – Àlex Molas, contrabaix
Marta Sierra és la cantant i violinista de Daphne, una formació de gipsy
jazz (o jazz manouche), un estil molt popular a la França dels anys 30-40.
Aquest tipus de jazz, que té com a màxims exponents el violinista Stéphane Grappelli i el guitarrista Django Reinhardt, és producte de la fusió de la
música passional i melancòlica dels gitanos de l’Europa de l’Est i de les
harmonies i ritmes sincopats propis del jazz. Amb la base rítmica formada
per Oriol Barberà, Laurent Bozzetto i Àlex Mola, aquest grup et transportarà als cafès de París de l’època a ritme de clàssics del swing.

Divendres, 31 de maig, 19 h
Laura Urteaga, violí – Dani López, piano
La música, en les seves múltiples formes, és per tot arreu. No hauríem,
doncs, d’abraçar-la en la seva totalitat? El duo neix d’aquest desig, buscant reunir en un mateix concert la música que els inspira, sense barreres
d’estil ni procedència. Música clàssica, cançons d’arreu del món i composicions pròpies en una mateixa vetllada.

VESPRES DE JAZZ
MARTA SIERRA I DAPHNE TRIO
Dimecres, 15 de maig , 20 h

perdedor que s’han fet mai a Hollywood, una obra mestra indispensable. I
com no, Paul Newman en un dels millors papers de la seva incontestable
carrera.
LA LEYENDA DEL INDOMABLE
Dijous, 16 de maig, 19.30 h
Direcció: Stuart Rosenberg, EUA, 1967, 126 min.
Guió: Donn Pearce, Frank Pierson, adaptació de la novel·la de
Donn Pearce
Intèrprets: Paul Newman, George Kennedy, Dennis Hopper, Harry
Dean Stanton
Luke Jackson, un jove rebel i impulsiu, és condemnat a dos anys de presó
després de causar greus destrosses estant borratxo. A la presó, el seu indomable caràcter xocarà de front amb les rígides normes de la institució.
La pel·lícula parla de la lluita per no doblegar-se mai davant la injustícia,
d’arribar a ser lliure malgrat estar tancat físicament. L’etern somriure de
Paul Newman com una forma de no perdre mai el goig de viure.

TIME TRIAL
Dijous, 30 de maig, 19.30 h

CAMINO A LA PERDICIÓN
Dijous, 23 de maig, 19.30 h

JUNY
6

22 h.

Cinema

Pantalla Barcelona

Entre dos Aguas

8

12h.

Música

Música Clàssica

Concert Simfònic - Escola Música
Fabra

8

18 h.

Música

Música Clàssica

Concert Simfònic - Escola de Música
Pausa

11

19 h.

Xerrada

13

Inaugu19,30 h.
ració

Sala d'Art
Contemporani

Inauguració : "Pont de marina, 90 anys
d'història"- Arxiu Històric Fort Pienc

17

22 h.

Música

Concert Festa Major
al TNC

Ganzà

20

22 h.

Cinema

Pantalla Barcelona

Petitet

27

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Los Reyes

Cap a una cultura del residu zero
organitzat per vides sostenibles

JULIOL
4

22 h.

Cinema

Pantalla Barcelona

Super López

CONCERT DE FESTA MAJOR AL TNC. GANZÁ
Dilluns, 17 de juny, 22 h
ÒPERA TRIO
Divendres, 10 de maig, 19 h
Marta Muñoz, soprano – Alejandra Cabello, mezzosoprano – Èric
Vara, piano
Òpera Trío proposa un petit recorregut per diferents estils dintre de la música clàssica. Un viatge des de l’oratori més barroc amb Händel, passant
per la màgia de clàssics amb Mozart, la fúria romàntica de Brahms fins
arribar a l’òpera moderna d’Offenbach, que no deixarà a ningú indiferent.
En col·laboració amb l’ESMUC.
L’ÚLTIMA CANZONE
Divendres, 17 de maig, 19 h
Lluís Sintes, baríton – Carlos Picon, piano
De la mà del baríton menorquí Lluís Sintes i Carlos Picón al piano, L’última canzone representa l’enamorat secret que canta la seva darrera serenata a la noia a punt de ser desposada. Un cant íntim, serè i alhora colpidor... Un repàs per aquelles romances on parla el sentiment passional
mediterrani, amb peces d’amor, de desamor, d’encís, de desencís. Un tast
de cançó italiana ple d’intensitat i emoció.

Mirla Riomar, veu -Marcel Vallès, guitarra -Jonas Santana, percussió - Rocco Papia, baix
GANZÁ és un conjunt de música brasilera de Barcelona, que, tal com el
seu nom indica, “marca o compaso do samba”. Amb una perspectiva
fresca i un estil propi sorgit a partir de la fusió de diferents ritmes de la
cultura popular brasilera ens faran gaudir i ballar amb un ampli repertori de temes propis i versions de clàssics de la música popular brasilera de diferents estils: samba, choro, bossa nova, ritmes afro-brasilers i
del nord- est de Brasil.
Pinzellades de jazz, soul i ritmes brasilers per una perfecta nit d’estiu.

CINEMA PRIMAVERA

Direcció: Sam Mendes, EUA, 2002, 119 min.
Guió: David Self, basat en el còmic de Max Allan Collins i Richard
Piers Rayner
Intèrprets: Paul Newman, Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig
L’últim paper de Newman abans de la seva mort el 2008, una revisió de
Sam Mendes dels clàssics del cinema negre americà. Un magnífic drama
que es desenvolupa durant els anys de la gran depressió. Un film carregat d’emocions en el qual un pare -un assassí de la Màfia- i el seu fill
emprenen un viatge que té tant de venjança com de redempció, violència
i també infinita tendresa. Un acomiadament perfecte als ulls blaus més
mítics del cinema.

NEWMAN
Recorregut per la trajectòria d’un dels més grans actors de la història del
cinema, detectiu, gàngster, ‘buscavidas’, jugador de billar o d’hockey sobre gel, atracador de trens o de bancs, timador, científic o intrèpid capità,
Buffalo Bill o ‘Billy el niño’. Etern Paul Newman.
EL BUSCAVIDAS
Dijous, 9 de maig, 19.30 h
Direcció: Robert Rossen, EUA, 1961, 135 min.
Guió: Robert Rossen i Sidney Carroll, adaptació de la novel·la de
Walter Tevis.
Intèrprets: Paul Newman, Jackie Gleason, George C. Scott, Piper Laurie
Eddie “El ràpid” Felson (Paul Newman) és un jove i arrogant timador que
freqüenta les sales de billar de mig país amb l’objectiu de desplomar a
qui se li posi per davant. Somnia en vèncer al mític “Gordo de Minnesota”
(Jackie Gleason) i demostrar que no hi ha ningú millor que ell amb un tac a
les mans. El Buscavidas és un dels retrats més amargs sobre la figura del

lletres i cançons són plenes de denúncia sobre la situació al territori. Amb
la seva banda Fish Samak, escriu cançons de crítica social i que parlen
de política i, a poc a poc, s’ha guanyat una gran comunitat de fans al món
àrab. Decidit, no deixarà de lluitar a través del seu art per un lloc on viure
en pau, on ell, el seu fill i la seva gent, puguin sentir-se segurs i amb possibilitats de prosperar. Namrud, nom que fa al·lusió al personatge bíblic
que va construir la Torre de Babel, és la història d’un esperit lliure que viu
al bell mig d’un dels conflictes polítics i territorials més antics i complexos
del món.

EL DOCUMENTAL DEL MES
NAMRUD EL PROBLEMÀTIC
Dijous, 2 de maig, 19.30 h
Direcció: Fernando Romero Forsthuber, Àustria, 2017, 94 min.
Jowan Safadi és un famós i controvertit músic palestí-israelià. Les seves

Direcció: Finlay Prestell, Regne Unit, 2017, 82 min.
El final de la carrera d’un atleta és una lluita contra el temps, una cursa a
contrarellotge. Per a un ciclista professional, participar en una cursa és
una necessitat addictiva que desafia tota lògica i crea un espectacle tant
fascinant com dolorós. David Millar era un reputat ciclista escocès que
va comprar la seva primera bicicleta de carretera quan tenia 15 anys, va
guanyar 3 etapes del Tour de França, 5 de La Vuelta a Espanya i 1 del Giro
d’Itàlia, fins que va rebre una suspensió per dopatge el 2004. Des d’aleshores, David Millar s’ha convertit en una potent veu dins de la lluita antidopatge i ha tornat a les competicions com a ciclista net. Time Trial ens
apropa als seus últims dies de competició que serviran al protagonista
per sincerar-se amb ell mateix i amb l’espectador respecte a les llums i
ombres que determinen la seva biografia esportiva.
LOS REYES
Dijous 27 de juny, 19.30 h
Direcció: Bettina Perut i Ivan Osnovikoff, Alemanya, Xile, 2017, 78 min.
“Los Reyes” és l’skatepark més antic de Santiago de Xile. Però els veritables reis d’aquesta història són en Fútbol i la Chola, dos gossos que han
convertit en la seva llar aquest espai obert ple de patinets i adolescents
rebels. Al mateix moment, però fora de quadre, escoltem les veus dels
adolescents parlant de la seva vida i explicant les seves històries, tan aviat
còmiques com dramàtiques. El resultat final és una pel·lícula que retrata
un microcosmos ben particular vist des del prisma d’una parella de gossos que s’estimen i que viuen rodejats d’insectes, cotxes, motocicletes i
adolescents. Totes aquestes dimensions es relacionen per crear una gran
experiència cinematogràfica on, igual que una tarda patinant o prenent el
sol al parc, es respira un alè de llibertat en un món estressant.

En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona a través de Barcelona Film Comission, volem estimular i consolidar la producció cinematogràfica i audiovisual de la ciutat i donar-la a conèixer a la ciutadania.
Amb aquesta voluntat Pantalla Barcelona, vol apropar-vos el cinema
recentment fet a la ciutat.
Les sessions de Pantalla Barcelona es faran a la plaça del Fort
Pienc – Accés Lliure
A partir de les 21.15 hi haurà sessió de DJ.

DESCOBREIX QUÈ ÉS I COM POTENCIAR LA INTEL·LIGÈNCIA
SEXUAL

MÚSICA,
CINEMA I
CONFERÈNCIES

MAPA
C. Casp

40-42-141

Dimarts, 28 de maig, a les 19 h
A càrrec de Nathalie Lizeretti Doctora en psicologia, i directora del
Centre d’Investigació, formació i Desenvolupament de la Intel·ligència Emocional (CIDIE). Fundació Ramón Rosal
La societat en què vivim ens planteja una constant necessitat d’adaptació
a situacions cada vegada més complexes. Per afrontar aquesta demanda de forma satisfactòria i poder gaudir de tot el nostre potencial com a
éssers humans cal identificar les nostres pròpies competències per a la
vida; les fortaleses específiques que ens permetin conviure amablement i
eficaçment amb les nostres emocions i comportaments.

Dijous, 20 de juny, 22 h

CICLE SALUT EMOCIONAL

Dimarts, 14 de maig, 19 h
A càrrec de Valeria Duarte, Psicòloga clínica, especialitzada
en Mindfulness, Intel·ligència emocional i Psicoteràpia Integradora
Basada en Mindfulness.
El ritme de vida actual ens sotmet a pressions constants que ens posen a

C. Lepant

40-42-141

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
Plaça Fort Pienc, 4-5 · 080013 Barcelona
Tel. 93 232 78 27 · Fax 93 232 82 93
fortpienc@fortpienc.org
fortpienc.org
facebook.com/centrcivicfortpienc
twitter.com/fortpienc
Instagram.com/ccfortpienc

De dilluns a divendres
de 9 a 21h
Dissabte
de 10 a 14h i de 16 a 20h

Arc de Triomf i Marina-L1
Bus V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, V19, D50, H16, H14
Marina
Espai sense barreres arquitectòniques

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, l’informem que les dades
formen part d’un fitxer responsabilitat de Lúdic 3 S.C.C.L. amb la finalitat de gestionar-ne la relació. Les seves
dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació.
L’usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades,
supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica
ludic3@ludic3.cat o al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem resposta a
qualsevol petició.
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L.
(www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és ludic3@ludic3.cat.

ALTRES XERRADES
CAP A UNA CULTURA DEL RESIDU ZERO
A càrrec de Goretti Cajide de Vidas Sostenibles ONG que treballa
per conscienciar sobre la necessitat de reduir els residus plàstics i
empoderar a la ciutadania per una transformació social cap a una
vida més ecològica.
S’analitzarà l’impacte dels residus plàstics a l’entorn natural amb informació contrastada per tal que la ciutadania pugui prendre decisions de
consum més conscients, adquirir hàbits sostenibles amb la finalitat de fer

C. Almogàvers
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Dimarts, 11 de juny, a les 19 h
SALUT EMOCIONAL I MINDFULNESS

Marina

ADREÇA

Gestió tècnica: LÚDIC 3 SCCL

XERRADES

C. Sicília
C. Alí Bei

6

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A LA VIDA QUOTIDIANA

PETITET

54

Arc de Triomf

Primavera 2019

C. Ausiàs Marc

C. Marina

Direcció: Javier Ruiz Caldera, Espanya, 2018, 108 min.
Guió: Borja Cobeaga i Diego San José basat en el còmic de Jan
Intèrprets: Dani Rovira, Alexandra Jiménez, Julián López, Maribel
Verdú, Pedro Casablanc
Productores: La Gran Superproducción, Telecinco Cinema, Zeta
Cinema
Tenint superpoders és difícil no destacar. Volar, tenir supervisió o aturar un
vagó del metro perquè no descarrili, i al mateix temps ser normal, no ha
estat fàcil per al Juan López. O potser sí, perquè el Juan amb el seu croissant matinal ja és feliç, i perquè no sap que és el portador d’un vital secret
que salvarà al seu planeta, Chitón, del malvat Sorba i la seva sibil·lina filla,
l’Àgata. Un secret que corre el perill de revelar-se quan en l’ordenada vida
del Juan López apareix la Luisa, un antic amor de joventut. Ha arribat el
moment de convertir-se en... SUPERLÓPEZ!

54
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C. Sardenya

Dijous, 4 de juliol, 22 h

54

C. Nàpols

SUPER LÓPEZ

A càrrec de Mireia Muñoz Psicòloga, sexòloga i terapeuta de parelles. Especialitzada en Intel·ligència i gestió emocional i sexualitat
conscient, sexòloga i terapeuta de parelles.
A què li diem Intel·ligència sexual? Aquest concepte va ser introduït l’any
2002 pels psicòlegs Sheree Conrad i Michael Milburn. Adquirint habilitats
des de l’educació sexual, la consciència corporal i la comunicació i assertivitat, podem millorar el grau de satisfacció envers la nostra sexualitat.
Una gran quantitat de persones sent algun grau d’insatisfacció sexual però
no sempre s’admet o es verbalitza. I sovint és per manca d’informació,
falsos mites i el tipus d’educació rebuda. Donarem conceptes claus per
poder viure una sexualitat més plena i saludable.

C. Roger de Flor

Dijous, 6 de juny, 22 h

Catalunya, 2018, 100 min.
Direcció: Carles Bosch
Productores: Lastor Media, Turkana Films
Joan Ximénez Valentí, Petitet, un corpulent gitano del barri del Raval de
Barcelona, havia acompanyat –tocant els bongos– molts dels grans músics de la rumba. El seu pare va ser palmero del famós ídol de la rumba
catalana, Peret, ja mort com tots els grans noms de la seva generació que
van popularitzar i internacionalitzar la rumba catalana. Abans de morir
la seva mare, en Petitet li va prometre que algun dia retornaria la rumba
catalana a dalt de tot, a un dels escenaris més importants: al Gran Teatre
del Liceu. Ara, per poder complir la seva promesa, haurà de reunir una
vintena de músics gitanos –genials, però indisciplinats– i aconseguir el
miracle que suposa posar-se d’acord amb una orquestra simfònica. Els
assaigs certament són un caos: els seus gitanos no han llegit mai una
partitura. Tot i les dificultats, en Petitet aprofita tant els dies bons com els
dolents, disposat a complir la promesa que va fer a la seva mare.

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Dimarts, 21 de maig, a les 19 h

ENTRE DOS AGUAS
Direcció: Isaki Lacuesta, Espanya, 2018, 136 min.
Guió: Isa Campos, Isaki Lacuesta i Fran Aráujo – Música: Raul Refree i Kiko Veneno
Intèrprets: Israel Gómez, Francisco José Gómez Romero, Rocío
Rendón, Yolanda Carmona
Productores: La Termita Films, B-Team Pictures, All Go Movies,
Mallerich Films, Bord Cadre Films Sarls, Studio Indie Productions
No recomanada per menors de 16 anys.
Dotze anys després de “La Leyenda del Tiempo”, Isaki Lacuesta torna a
San Fernando. Isra i Cheíto són dos germans que han pres camins molt
diferents en la vida. Quan Isra surt de la presó i Cheíto acaba una llarga
missió enrolat en la Marina, tots dos tornen a l’Illa de San Fernando. El
retrobament dels germans renovarà el record de la mort violenta del seu
pare quan eren nens; la necessitat de reprendre les seves vides i reconciliar-se amb ells mateixos els unirà de nou. Guanyadora de la Concha de
Oro del Festival de San Sebastian a la millor pel·lícula.

una transició vers una nova manera de produir i consumir amb criteris de
sostenibilitat i amb la vida posada al centre.
Activitat paral·lela de l’exposició Off: “Un món ofegat pel plàstic”

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

prova i generen malestar. Vivim amb una sensació de falta de temps i de
pressa interna que ens angoixa. Les causes de l’estrès varien enormement
d’una persona a una altra, i tenen a veure amb els recursos que pensem
que tenim per a afrontar les situacions. En aquesta xerrada coneixerem
què és l’estrès, el seu mecanisme d’acció, les conseqüències en la nostra
salut i el nostre sistema immune, així com també les eines de mindfulness per a gestionar-lo de forma adequada.

PANTALLA BARCELONA

