SETEMBRE
9
12

18,30 h

ENTRADES
Exposició

Espai Off

Exposició "Dones supervivents" a
càrrec de l'associació Hèlia

Exposició

Sala d'Art
Contemporani

Presentació i signatura de llibres amb
l'artista Brian Young
Inauguració The Train NYC 1984, de
Brian Young

12

19,30 h

Exposició

Sala d'Art
Contemporani

13

18,30 h

Workshop

Sala d’Art
Contemporani

Passeig fotogràfic dirigit per Brian
Young

19

19,30 h. Cinema

Projecte We Exist

We exist

26

12 h.

Espai Off

Visita comentada exposició "Dones
supervivents" a càrrec de l'ass. Hèlia

26

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Womanhood

27

19 h.

Música Clàssica

Leos Quartet - Sonata a Kreutzer

Visita comentada
Música

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

MÚSICA

19,30 h. Cinema

Pantalla Barcelona

Curt: Soleá - Llarg: Viaje al cuarto de
una madre

4

19 h.

Música Clàssica

Ad Parnassumm - Voi ch'ascoltate, la
música de Petrarca

10

19,30 h. Cinema

Choreoscope

Dansa en viu + Danseur

11

19 h.

Música Clàssica

Kairon - Modern Times, Música i Cinema Mut

14

Música

Música

Exposició Espai Off

La Cabrònica del Nord: 25 anys de la
colla de diables i diableses al barri

Música

Vespres de Jazz

Valenti Moya Quartet - Presentant
Coincidences

16

20 h.

17

19.30 h. Cinema

Pantalla Barcelona

Curt: Vaca - Llarg: Con el viento

18

19 h.

Música

Música Clàssica

Duo Jovicic Scevola - Encuentros

23

19,30 h

Exposició

Sala d'Art
Contemporani

Inauguració de XTENS. Col·lectiu
d'artistes CMR

24

19,30 h. Cinema

Choreoscope

Dansa en viu + Somos Calentura

25

19 h.

Música Clàssica

Cançons de Maig - Art Llobet 2019

26

16 h.

En familia

Festa de la Castanyada i Concert

29

19,30 h. Cinema

Inèdit Km0

Pel·licula pendent de confirmació

31

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

Push

Música

EN CLAU FEMENINA

Divendres, 18 d’octubre, 19 h

Divendres, 29 de novembre, 19 h

JOVICIC SCEVOLA DÚO
Milica Jovicic, soprano – Gian Carlo Scevola, guitarra
Jovicic i Scevola ens conviden a caminar per aires espanyols, catalans
i llatinoamericans. Amb melodies i ritmes d’Ernesto Cordero, Villalobos,
Manuel de Falla i Monpou entre d’altres, ens transportaran als seus països, al seu entorn i la seva cultura, a imaginar personatges i horitzons.
Un repertori per gaudir de cada cançó com un petit tresor que portar-se a
casa en forma de veu i guitarra.

TRIO CELESTIAL
Anaïs Masllorens, mezzosoprano – Fedra Borràs, flauta –
Marie Malechova, piano
Dins les activitats del dia de la Violència de Gènere presentem aquest
concert en clau femenina, un recull d’obres de compositores com Chaminade, Alma Mahler i Clara Schumann, composicions de Berlioz, Ravel,
Caplet i Gounod que a través de la seva música han expressat la seva
feminitat així com l’estrena de Mosaic, escrita per a l’ocasió per la pianista
del grup Marie Malechova

CANÇONS DE MAIG – ART LLOBET 2019
Divendres, 25 d’octubre, 19 h

OCTUBRE
3

ENCUENTROS – ART LLOBET 2019

MÚSICA CLÀSSICA
SONATA A KREUTZER
Divendres, 27 de setembre, 19 h
LEOS QUARTET
Ernest Martínez Solà, violí – Sara Balasch Lozano, violí –
Nina Sunyer Vidal, viola – Eduard Raventós Roca, violoncel
Leos Quartet està format per quatre joves músics catalans. Nascut amb la
intenció d’acostar grans obres del repertori per a quartet de corda. El programa gira entorn la primera composició per a quartet de corda de Leos
Janácek, que pren el títol de la novel·la homònima de Tolstoi. El quartet de
Haydn Les Quintes i Sonnets et Rondeaux del violoncel·lista i compositor
italià Giovanni Sollima obriran i tancaran el concert respectivament.

NOVEMBRE

Mireia Tarragó, soprano – Bernard Rambeaud, guitarra
La soprano Mireia Tarragó i el guitarrista Bernardo Rambeaud presenten
el seu nou programa de música catalana i francesa. Una fina selecció de
lieder de Fauré, Toldrà i Seiber integren aquest repertori, juntament amb
algunes cançons tradicionals catalanes. La frescor del verd i la primavera; l’evocació de les muntanyes, els rius i les flors; el cant dels ocells i
les antigues cançons tradicionals s’entrellacen amb la lírica amorosa. A
través de la música, emprenem un viatge travessant els Pirineus, enmig
de trobades i comiats, d’amors i de neguits.

Mariona Benet, Mar Carrero, Montserrat Hortal, Montserrat Sebastián, Meritxell Tovar, sopranos - Marta Altés, Fina Martín,
Montserrat Morera, contralts - Carles Martí, Josep Gay, Josep
Puy, tenors, Guillermo Domenech, Joaquim Pera, Martí Rafel, Rafael Sarrión, baixos
Arnau Roura, Arpa – Teodor Roura, Director
Nadal amb Arpa és una proposta del cor de cambra Dyapasson per acostar el repertori nadalenc català i d’altres països, amb noves versions de
compositors del segle XX i XXI, on l’arpa comparteix protagonisme amb el
cor. El so eteri, evocador, i íntim de l’arpa transporta aquestes conegudes
melodies a un nou escenari atemporal i intangible on només roman unes
belles melodies i el missatge de pau i alegria de les cançons populars.

Exposició Espai Off

Mostra del XIII Concurs fotogràfic de
Festa Major-Arxiu Històric de Fort Pienc

Divendres, 15 de novembre, 19 h

5

Exposició Espai Off

Què hi ha darrera del teu móbil?

5

19 h

Visita comentada

Sala d'Art
Contemporani

Visita comentada a càrrec del col.lectiu
d'artistes CMR

7

19,30 h. Cinema

Pantalla Barcelona

Curt: Organizar lo (im) posible - Llarg:
Cerca de tu casa

VOI CH’ASCOLTATE, LA MÚSICA DE PETRARCA

8

19 h

Música

Música Clàssica

Canciones y tonadillas de Majos y Majas
- Art Llobet 2019

Divendres, 4 d’octubre, 19 h

12

19 h.

Xerrada

Consum Responsable

Consum conscient: Pla de millora, a
càrrec de Laia Tresserra

13

20 h.

Música

Vespres de Jazz

Marta Sierra i Daphne Quartet

14

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

What Waala Wants

15

19 h.

Música Clàssica

Duo Eukfolknium

19

17 h

En familia

Dau als barris: Jocs en família

19

19 h.

Consum Responsable

Del hiperconsum al consum col.laboratiu,
a càrrec de Javier Velasco

21

19,30 h. Cinema

Coincidències

Breve encuentro

AD PARNASSUMM ENSEMBLE
Miquel Desclot, rapsode – Carles Blanch, tiorba i viola de mà Néstor Pindado, baix baríton
El Cançoner (Rerum Vulgarium Fragmenta) és l’obra més coneguda de Petrarca i la que més temps li va ocupar. Ad Parnassum, ensemble especialitzat en música antiga que neix l’any 2014 arran de la voluntat d’interpretar la música de cambra, recupera aquesta magna obra amb un concert
innovador centrat en paral·lelismes d’època, amb interpretacions de gran
frescor i brillantor.

Guillem Lluís, bombardí – Laia Gómez, piano
La música tradicional o les músiques tradicionals, formen una part indispensable de la nostra vida, defineixen la nostra identitat, romanen en
la nostra memòria. Eufolknium és un projecte que pretén unir diferents
formes d’expressió musical. Aquesta és la història d’un llarg viatge cap a
terres llunyanes i indrets remots. O potser no tant. Per ara, en sabem tan
sols el principi; la resta està per descobrir.

22

19 h.

Música

Música Clàssica

Umbra Duo

26

19 h.

Xerrada

Consum Responsable

Cap a la sobirania energètica, a càrrec
d'Enginyers Sense Fronteres

28

19,30 h. Cinema

Coincidències

Smoke

29

19 h.

Música Clàssica

Trio Celestial - En clau femenina

Música

Xerrada

Música

DESEMBRE
5

19,30 h. Cinema

Coincidències

The visitor

11

20 h.

Vespres de Jazz

Acoustic Guiri - Presentant Runnin’ Wild

12

19,30 h. Cinema

Pantalla Barcelona

Curt: Nit Bus - Llarg: Petra

13

19 h.

Música Clàssica

Concert de Nadal - Nadal amb arpa i
Cor Dyapasson

17

17,30 h. Cinema

En familia

Zog, Dracs i Heroïnes

19

19,30 h. Cinema

Documental del Mes

When Tomatoes meets Wagner

Música

Música

Divendres, 11 d’octubre, 19 h
KARION - Sergi Sirvent, piano i trompeta – Marc Cuevas, contrabaix
– Ramon Prats, bateria
Tiempos Modernos és una crítica i social i ètica a la industrialització i la
“modernització” com una forma d’alienació de l’ésser humà per convertir-lo en una peça més de la maquinària. De la mà de Sergi Sirvent, músic,
compositor, improvisador i poliinstrumentista acompanyat del Marc Cuevas i Ramon Prats, us convidem a revisar un clàssic cinematogràfic des
d’un altre punt de vista, una experiència diferent de veure i viure el cinema
a través de la música.

Divendres, 22 de novembre, 19 h
Eugènia Gurí, piano – Jaume Angelès-Fité, violí
Umbra Duo va néixer el 2017 a Barcelona, aquest projecte cambrístic neix
de l’interès i la dedicació dels seus membres a la música, i específicament, al repertori escrit per a la formació del duo de violí i piano. Amb un
magnífic programa amb sonates per a violí i piano de Wolfgang Amadeus
Mozart i César Frank gaudirem de la bellesa de les peces i la sensibilitat i
virtuosisme dels seus intèrprets.

Dimecres, 11 de desembre, 20 h

Dijous, 3 d’octubre, 19.30 h

Julie Hamar, veu – Fanny Abela, violí – Fran Asensio, guitarra – Arnaud Bourhis, guitarra – François George Picot, contrabaix
Acoustic Guiri és un quintet que té la seva principal inspiració en el jazz
manouche, la proposta musical de la banda barreja una formació instrumental molt pròpia d’aquest estil amb una veu femenina càlida que
transporta al blues i al soul. Amb el swing al seu cor. Acoustic Guiri ofereix
al seu públic un viatge entre composicions pròpies i estàndards de jazz
arreglats amb cura, pensant tant adreçar-se als iniciats com a nous aficionats a aquesta música. Elegància, energia i delicadesa són qualitatius
que formen part de l’univers musical del quintet

La primera pel·lícula de Celia Rico emociona i encongeix el cor, amb el
retrat íntim de les foscors d’una relació matern filial. L’“Adéu” d’una filla
espantada i el “queda’t” desesperat d’una mare. El vincle que les uneix és
enorme, hauran d’adaptar-se a noves vides i comprendre que, a vegades,
deixar volar és sinònim d’amor.
CURT: VACA
Direcció: Marta Bayarri, 2018, 15 min.
LLARG: CON EL VIENTO

La Mònica està vivint a Buenos Aires treballant com a ballarina, quan rep
una trucada des de Burgos, on li diuen que el seu pare està a punt de
morir. En arribar, el seu pare ha mort i ha de quedar-se amb la seva mare
per a ajudar-la a vendre la casa. Fa fred, neva i els silencis són llargs, la
dansa és el seu millor refugi.

CINEMA
PROJECTE ITINERANT WE EXIST

VESPRES DE JAZZ
Aquesta tardor tenim molt de Swing! Cicle de Swing, Jazz Manouche i
Gypsy Jazz

WE EXIST

Dimecres, 16 d’octubre, 20 h

UMBRA DUO

ACOUSTIC GUIRI PRESENTA “RUNNIN WILD”

Projecte itinerant sense ànim de lucre, que presenta el documental musical “We Exist” sobre migracions de refugiats a diversos països amb el
propòsit de despertar la consciència i la sensibilitat cap a les anomenades “crisis migratòries”; una de les crisis humanitàries més importants
que el món ha experimentat. Una reflexió per a debatre les raons que
porten a les persones a migrar/fugir del seu entorn.

VALENTÍ MOYA QUARTET PRESENTA “COINCIDENCES”

TIEMPOS MODERNOS, MÚSICA I CINEMA MUT

LLARG: VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE

Dijous, 17 d’octubre, 19.30 h

Divendres, 8 de novembre, 19 h

4

Direcció: Marc Hernández, 2015, 18 min.
Direcció: Celia Rico, 2018, 91 min.
Intèrprets: Lola Dueñas, Anna Castillo, Pedro Casablanc Noemí
Hopper

CONCERT DE NADAL – NADAL AMB ARPA I COR DYAPASSON
Divendres, 13 de desembre, 19 h

DUO EUFOLKNIUM

CURT: SOLEÁ, EL NÉTS DELS ALTRES CATALANS

Direcció: Meritxell Collell, 2018, 108 min
Intèrprets: Mónica Garcia, Concha Canal, Ana Fernández, Elena
Martín

CANCIONES Y TONADILLAS DE MAJOS Y MAJAS
Susana Crespo Held, soprano – Jaume Torrent, guitarra
Jaume Torrent recupera la figura del compositor intèrpret que va protagonitzar el món de la guitarra durant el període clàssic i que duraria fins
ben iniciat el segle XX. Acompanyat per la soprano Susana Crespo Held,
dedicada amb intensitat a la música de cambra, ens oferiran un programa
amb peces de Ferran Sor, Granados, Rodrigo i Manuel de Falla.

que ens oferiran la seva proposta de “gipsy jazz”, producte de la fusió de
la música passional i melancòlica dels gitanos de l’est d’Europa i els clàssics del swing. Amb la base rítmica formada per Oriol Barberà, Laurent
Bozzetto i Àlex Molas, i la dolçor de la veu i l’energia del violí de Marta
Sierra, ens sentirem com als vells cafès del París dels anys 30.

Valentí Moya Ubeda, guitarra manouche solista – Joan Pau Cumellas Ruiz, harmònica - Oriol Gonzàlez Perelló, guitarra manouche
rítmica – Marc Cuevas Admetlla, contrabaix
Intèrprets de llarg recorregut s’uneixen per formar una original banda de
jazz manouche. Un conjunt dirigit per dos prolífics músics de Barcelona:
Valentí Moya i Joan Pau Cumellas. Dos amics que durant anys han compartit concerts i enregistraments i que ara ens presenten el disc Coincidències. Un projecte treballat a fons, on guitarra i harmònica mostren
amb sinceritat la seva passió pel Swing. Amb clàssics del virtuós Django
Reinhardt, amb cançons populars o amb les seves pròpies composicions
en un repertori ple de moments memorables.
MARTA SIERRA I DAPHNE QUARTET
Dimecres, 13 de novembre, 20 h
Marta Sierra, violí i veu – Oriol Barberà, guitarra – Laurent Bozetto,
guitarra – Àlex Molas, contrabaix
Tornem a convidar a Marta Sierra, cantant i violinista, i al seu grup Daphne,

CURT: ORGANIZAR LO (IM)POSIBLE
Direcció: Carme Gomila i Tonina Matamalas, 2017, 14 min.
LLARG: CERCA DE TU CASA
Direcció: Eduard Cortés, 2016, 93 min.
Intèrprets: Silvia Pérez Cruz, Oriol Vila, Lluis Homar, Adriana Ozores, Iván Massagué
Dijous, 7 de novembre, 19.30 h
Un primer desnonament obliga una família a traslladar-se a casa dels avis,
mentre un segon desnonament amenaça també la nova llar. Cançó rere
cançó, l’emoció i la ràbia reflecteixen no només la pèrdua d’una casa, sinó
de dignitat, drets i llibertats.

Dijous, 19 de setembre, 19.30 h
Gravació, edició, producció i direcció: Lucien Segura, 50 min.
Documental musical on la música de solistes i grups de l’Orient Mitjà i
Àfrica es combina amb imatges de persones que intenten escapar de la
fam i la guerra a la regió mediterrània. La pel·lícula ens pren la mà i ens
guia endavant, amb una honestedat a vegades devastadora a indrets i
persones que ens commouen profundament. El cineasta i músic Lucien
Segura, l’activista i excapità de salvament marítim al Mediterrani, Andreu
Rol·lan, a més de refugiats que van sobreviure a la travessia ens acompanyaran en el debat posterior.

PANTALLA BARCELONA
En col·laboració amb l’Institut de Cultura de Barcelona a través de la
Barcelona Film Commission, ens tornem a afegir a aquest projecte per
estimular i consolidar la difusió de la cinematografia realitzada, rodada
o produïda a Barcelona i donar-la a conèixer a la ciutadania. Dintre del
cinefòrum iniciem el cicle La Tardor dels Oficis de Cinema i descobrirem
a través dels testimonis de professionals la pràctica del seu ofici i els
processos de fabricació dels films en cada projecció.

CURT: NIT BUS
Direcció: Juanjo Giménez Peña, 2007, 9 min.
LLARG: PETRA
Direcció: Jaime Rosales, 2018, 107 min.
Intèrprets: Barbara Lennie, Àlex Brendemühl, Joan Botey, Marisa
Paredes
Dijous, 12 de desembre, 19.30 h
Petra no és la primera protagonista de cinema que queda òrfena i decideix trobar al seu veritable pare, però, fins a quins límits està disposada a
arribar? La vida de la Petra, la del seu pare Jaume, un artista amb arquetip
de geni dolent, i l’actual família d’aquest es veurà submergida en secrets
familiars, violència i esperança.

Direcció: Christy Garland. Canadà, Dinamarca, 2018, 86 min.
La Walaa, una noia adolescent criada en un camp de refugiats, decideix
convertir-se en una de les poques dones policies de les forces de seguretat
palestines. La resignació no forma part del seu vocabulari, però no és fàcil
per a una noia trencar totes les regles. La història de la Walaa està marcada
per l’instint de supervivència, la superació de molts obstacles i l’aprenentatge. Un íntim retrat que ens apropa a la vida d’una noia des dels 15 fins als
21 anys que, disposada a arribar fins al final, és prou valenta per qüestionar
allò establert, les estructures del seu entorn i del món en general.

Direcció: Scott K. Gormley, EUA, 2018, 70 min.
Una mirada a l’esforç dels ballarins de ballet, combatent els prejudicis de
gènere i els estereotips en la persecució dels seus somnis. Segons una enquesta recent, el 95% dels ballarins de clàssic van afirmar haver-se enfrontat a atacs físics o verbals motivats per la seva professió. Ballarins de les
principals companyies de ballet del món participen en aquest poderosíssim documental. Premi Retrat d’una Generació de Choreoscope el 2018.
SOMOS CALENTURA
Dijous, 24 d’octubre, 19.30 h
Direcció: Jorge Navas, Colòmbia, 2018, 104 min.
A Buenaventura, Colòmbia, abunden les bandes que condemnen als joves a una vida al marge de la llei. Harvey i els seus tres amics, campions
locals de ball, tracten de sobreviure enmig d’aquesta realitat desafiant el
seu destí trobant el seu valor en la dansa. Hauran de decidir si canvien la
violència i les bales pel ball i els versos. Presentada a la Berlinale Talents
2019, seleccionada a Warsaw International Film Festival, Palm Springs
International Film Festival, Havana Film Festival.

Dijous, 26 de setembre, 19.30 h
Direcció: Beryl Magoko, Alemanya, 2018, 90 min.
Amb 10 anys, la Beryl Magoko era una nena que creixia en un poble rural
de Kenya i pensava que totes les nenes del món havien de ser “circumcidades” a través de la Mutilació Genital Femenina (MGF), com un ritual de
pas de la infantesa a la vida adulta i, sobretot, d’acceptació dins de la seva
comunitat. Ningú la va advertir del patiment físic i emocional, que això li
suposaria en el futur. Womanhood és un viatge emocional a cavall entre
Alemanya i Kenya, en què Magoko comparteix les seves sensacions més
íntimes, profundes i silenciades amb altres dones víctimes de la MGF i, per
primera vegada, també ho fa amb la seva mare. És possible que en aquest
procés catàrtic se solidaritzin les unes amb les altres?

Direcció: David Lean, 1945, 85 min.
Guió: David Lean, Anthony Havelock-Allan, Ronald Neame, basat
en l’obra de Noël Coward
Intèrprets: Celia Jonhson, Trevor Howard, Stanley Holloway, Joyce
Carey
Un home i una dona es coneixen fortuïtament en una estació de tren. La
Laura és una mestressa de casa amb un matrimoni avorrit, l’Alec un dentista que torna a casa seva després de passar consulta. Breve Encuentro
ens parla del que va poder haver estat i no va ser, una petita gran història
d’un amor inesperat, senzill i profund.

Direcció: Marianna Economou, Canadà, Dinamarca, 2018, 72 min.
Dos enginyosos cosins, amb l’ajuda del saber de les àvies i la il·lusió dels
habitants d’un isolat poble de Grècia, aconsegueixen aixecar els ànims
i l’economia de l’indret, exportant petits pots amb tomàquets orgànics i
conserves amb un mètode poc ortodox... Una història entranyable sobre
el poder de les relacions humanes. Els dos protagonistes han descobert
el secret perquè els tomàquets tinguin més bon gust: Wagner. Desafiant
l’agricultura industrial i cultivant tomàquets orgànics amb llavors centenàries, venen tomàquets sensibles a la música per tot el món.

Dimarts, 19 de novembre, 19 h
A càrrec de Javier Velasco, Fundador de Lendiapp, col·laborador
d’Ouishare i professor d’economia col·laborativa i empreniment.
La manera en la qual consumim dóna forma a la societat i al planeta en
el qual vivim. És el consum la major forma de democràcia actual? Quin
impacte està tenint el nostre consum dels últims 50 anys en l’economia,
el medi ambient i la societat? D’on venim i on anem? Ha arribat el consum
col·laboratiu per a quedar-se?

Dijous, 31 d’octubre, 19.30 h

CINEMA PELS MÉS PETITS

Direcció: Fredrik Gertten, Canadà, 2019, 92 min.
L’elevat cost de l’habitatge i els fons d’inversió mundials, empenyen les
persones a la pobresa, desposseïdes d’un dret fonamental. La determinació de l’activista Leilani Farha per denunciar aquesta situació, revela la
perversitat darrera l’especulació. PUSH revela els secrets més foscos de
l’entramat mundial de l’especulació immobiliària i urbanística i posa de
manifest com la inversió de fons voltors en actius immobiliaris són, en gran
manera, els culpables de la gentrificació que pateixen els barris de moltes
ciutats.

ZOG, DRACS I HEROÏNES
Dimarts, 17 de desembre, 17.30 h.
60 minuts, de 3 a 7 anys
El Zog és un drac que va a l’escola per a aprendre a volar, a treure foc per
la boca i a raptar princeses. No se’n surt massa bé, però va superant els
obstacles gràcies a l’amistat d’una princesa que l’ajuda i li fa entendre que
no han de ser el que el món espera d’ells. Una història acompanyada de
quatre curts protagonitzats per nenes valentes i imaginatives.

A càrrec d’ Enginyers Sense Fronteres (ESF), associació de cooperació al desenvolupament formada per professionals, que treballem per garantir l’accés universal als serveis bàsics, acompanyant
el canvi social i l’enfortiment de les poblacions, respectant sempre
les característiques culturals i tècniques.
El model econòmic actual se sosté sobre la base de la privatització dels
béns i serveis. El model energètic, basat en l’extracció de combustibles
fòssils, és una estructura construïda a través del sistema de producció
capitalista i apropiatiu dels recursos comuns. De la mateixa manera, el
govern sobre la tecnologia i, fins i tot, sobre el propi cos, queda avui lluny
del nostre abast.

C. Casp
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C. Alí
Bei

C. Alí Bey

Arc de Triomf
Arc de Triomf

DE L’HIPERCONSUM AL CONSUM COL·LABORATIU

Dimarts, 26 de novembre, 19 h

Per tercer any consecutiu col·laborem amb la secció Km0 del Festival INEDIT, una selecció dels millors documentals musicals produïts al nostre
territori, pel seu apropament als barris de la mà de la xarxa de Centres Cívics de Barcelona. Pel·lícula per determinar, estigueu atents a les nostres
xarxes, ben aviat us donarem una gran sorpresa!
PUSH

A càrrec de Laia Tresserra membre d’Opcions, entitat sense ànim
de lucre que impulsa el consum conscient.
El consum conscient és una poderosa eina per transformar el nostre dia a
dia i una bona font de felicitat. La societat del consum ni és sostenible ni
ens aporta benestar real. Explicarem quines són les tres claus del consum
conscient i repassarem tots els àmbits de consum per veure per on ens
convé més començar a fer canvis.

CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA

Dimarts, 29 d’octubre, 19.30 h

Un bri de pols a l’ull a una estació de tren, un moneder extraviat, una visita
inesperada... poden les petites coincidències canviar el curs d’una vida?
Són les petites decisions les que marquen el nostre destí? Casualitats o
Causalitats?

Dijous, 21 de novembre, 19.30 h

WHEN TOMATOES MET WAGNER

KM0 – FESTIVAL IN-ÈDIT – PEL.LÍCULA PENDENT DE CONFIRMACIÓ

COINCIDÈNCIES

BREVE ENCUENTRO

Dimarts, 12 de novembre, 19 h

Dijous 19 desembre, 19.30 h

WOMANHOOD

C. Casp

CONSUM CONSCIENT: PLA PERSONAL DE MILLORA

Dijous, 5 de desembre, 19.30 h

EL DOCUMENTAL DEL MES

MAPA

54

THE VISITOR
Direcció: Thomas MacCarthy, 2007, 108 min.
Intèrprets: Richard Jenkins, Hiam Abass, Hazz Sleiman, Danai Gurira
Walter un madur professor, camina com a somnàmbul per la seva pròpia
vida. Perduda la passió per ensenyar i escriure intenta omplir el seu buit
intentant infructuosament aprendre a tocar el piano clàssic. Quan la seva
universitat l’envia a Manhattan a assistir a una conferència, Walter queda
sorprès en descobrir que una jove parella s’ha instal·lat en el seu vell apartament, una visita inesperada...

Quina reflexió hi ha darrere de cada compra? Som conscients del poder
que tenim com a consumidors en triar un producte o un altre? Cada vegada que fem una compra, estem triant el tipus de ciutat i entorn en què
volem viure, podem decantar-nos per productes que cuiden el medi ambient i el treballador o beneficiar a companyies que no ho fan tant. Cicle de
xerrades informatives per reflexionar sobre com el consum influeix en el
medi ambient, la nostra salut i de retruc en la nostra felicitat.

C. Nàpols
C. Nàpols

Dijous, 10 d’octubre, 19.30 h

MÚSICA,
CINEMA I
CONFERÈNCIES

CICLE SOBRE CONSUM RESPONSABLE I SOSTENIBLE

C. RogerC.deRoger
Flor de Flor

DANSEUR

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Marina
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Centre Cívic Ateneu Fort Pienc
De dilluns a divendres
Plaça Fort Pienc, 4-5 · 080013 Barcelona
de 9 a 21h
Tel. 93 232 78 27 · Fax 93 232 82 93
Dissabte
fortpienc@fortpienc.org
Plaça Fort Pienc, 4-5 · 08013 Barcelona
De
a divendres:
de dilluns
10 a 14h
i de 16 a 20h
fortpienc.org
Tel. 93 232 78 27
de 9 a 21h
facebook.com/centrcivicfortpienc
fortpienc@fortpienc.org
·
www.fortpienc.org
Dissabtes:
twitter.com/fortpienc
facebook.com/centrecivicfortpienc
de 10 a 14 i de 16 a 20h.
Instagram.com/ccfortpienc
twitter.com/fortpienc
Arc de Triomf i Marina-L1
instagram.com/ccfortpienc
Bus V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, V19, D50, H16, H14
Marina
Bus:
6, H12,
7, 54,
62, 19, 51, 55, 39 / TRAM: Marina
EspaiV21,
sense
barreres
arquitectòniques
Espai adaptat
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
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pral. 1a. 08011
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ció,
portabilitat, reclamació a l’autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit,
qualsevol petició.
rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica
L’encarregat del tractament és Lúdic 3 S.C.C.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L.
ludic3@ludic3.cat
o al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona.
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EXPOSICIÓ OFF: QUÈ HI HA DARRERE DEL TEU MÒBIL?
Del 4 de novembre al 15 de desembre
A càrrec d’Enginyers Sense Fronteres
Una exposició que té per objectiu sensibilitzar sobre els diferents minerals
utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils –i per a la majoria d’aparells electrònics-, la seva procedència i el context socioeconòmic i ambiental sota el qual s’extreuen. Al mateix temps ofereix eines i alternatives
per minimitzar aquest impacte i caminar cap a un model socialment més
just i més sostenible.

Districte
Districte
dede
l’Eixample
l’Eixample

Fort Pienc

Direcció: Wayne Wang, 1995, 112 min.
Guió: Paul Auster
Intèrprets: Harvey Keytel, William Hurt, Stockard Channing, Forest
Whitaker, Ashley Judd
Cada dia, a les 8 del matí, Auggie Wren (Harvey Keitel) planta la seva càmera de fotos a la porta del seu estanc i fa la mateixa foto. Cada dia, amb
el mateix angle i a la mateixa hora exactament. Totes iguals, però totes
diferents. Smoke és una pel·lícula sobre gent bona, gent corrent i la seva
quotidianitat. Amb guió de Paul Auster, l’escriptor de l’atzar, ens recorda
que la vida succeeix en un instant.

XERRADES

C. Lepant
C. Lepant

“El moviment és l’ingredient essencial amb el que món continua,
sobreviu”
Col·laborem amb Choreoscope, Festival Internacional de Dansa de Barcelona, que enguany celebra la seva setena edició amb Danseur i Somos
Calentura, ambdues precedides per una petita peça de dansa en viu que
acompanyarà la projecció. Cinema i Dansa amb un llenguatge comú, el
moviment.

Dijous 14 de novembre, 19.30 h

C. Marina
C. Marina

WHAT WALAA WANTS

Dijous, 28 de novembre, 19.30 h

C. Sardenya
C. Sardenya

SMOKE

C. SicíliaC. Sicília

CHOREOSCOPE

