INSCRIPCIONS
Presencials: A partir del 6 de setembre de 9 a 20 h.
Online: A partir del 6 de setembre a partir de les 9 h a www.fortpienc.org.
Les places són limitades.
Descompte Carnet Jove: 15% de descompte en tots els cursos per als titulars (de 12
a 30 anys) amb inscripció només presencial
Extracte de la normativa dels centres cívics de l’Eixample:
- Tots els tallers de tardor es duran a terme de manera presencial, respectant les mesures de seguretat vigents en cada moment: aforament limitat, distància de seguretat, ús
correcte de la mascareta, hidrogel, ventilació i control de temperatura.
- La voluntat del centre cívic és oferir les activitats de manera presencial. Tanmateix,
si la situació sanitària ho requereix, estem preparades per passar els tallers a format
en línia. Es mantindrà el calendari previst tant de la programació cultural com de les
activitats formatives/tallers, i si no podem fer-ho de manera presencial, adaptarem els
continguts a un format en línia i no es cancel·laran les activitats.
- El pagament del taller, donada la situació sanitària actual, us agrairem que es faci
amb targeta o mitjançant matrícula online.
- * Activitat amb suplement en concepte de material, que s’haurà d’abonar en efectiu
en el moment de la inscripció. Per les inscripcions en línia aquest pagament es farà el
primer dia de classe.
- Cada persona podrà fer com a màxim quatre matrícules en un torn d’inscripció.
Curs nou

o

tridimensional. Tot el procés serà a mà i
cadascú elaborarà els seus propis segells
i papers estampats.
Professora: Maria Pujol

UPCYCLING: DISSENYA I CREA
MODA RESPONSABLE
Dimarts, de 18 a 19,30 h
Del 28 de setembre al 14 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Upcycling és un neologisme nascut de
dos conceptes: reciclar (recycling) i millorar allò que tenim (up), una alternativa
real al model de consum de moda actual. Tant si saps cosir com si no ho has fet
mai, sortiràs amb peces úniques, noves i
amb més valor que l’original. Una creació
100% sostenible! T’explicarem els principis bàsics d’Upcycling, veurem els teixits i
colors, marcarem el patró, t’ensenyarem a
fer servir la màquina de cosir, els dos punts
bàsics, punt normal (repunt) i zig zag.
Professora: Silvia Jou, Marta Gaja
d’Upcycling Barcelona

Curs online

EXPRESSIÓ
TALLERS CULTURALS
CREATIVITAT

INICIACIÓ A LA CERÀMICA
ARTÍSTICA (*)

INICIACIÓ A LA PINTURA

Dijous, de 18 a 19.30 h (Grup A)

Dilluns, de 9.45 a 11.45 h (Grup A)
Del 27 de setembre al 22 novembre
(8 sessions)
Preu: 82,67 €
Dimecres, de 17.30 a 19 h (Grup B)
Del 29 de setembre a l’1 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Aprendràs a pintar des de zero o a aprofundir en la tècnica pictòrica que prefereixis: oli, acrílic, aquarel·la, pastel,
tempera... A dominar el color, el traç i la
composició. T’ajudarem a trobar un llenguatge plàstic propi i personal i a realitzar composicions plenes d’expressivitat i
color. El material es dirà el primer dia de
classe i anirà a càrrec dels participants.
Professora: Emma Fenech

DIBUIX ARTÍSTIC
Dimecres, de 19.15 a 21.15 h
Del 29 de setembre a l’1 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Vols perdre la por a dibuixar? A partir
de l’observació i la interpretació aprendràs a dibuixar o milloraràs el teu nivell.
Practicarem exercicis adequats al nivell
de cada alumne. Ens acostarem al dibuix
lineal, al traç, les ombres i les textures.
També farem dibuixos del natural, de figures i practicarem amb làmines dels millors
mestres del dibuix.
Professora: Emma Fenech

Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)
Preu: 77.50 €
Dijous, de 19.45 a 21.15 h (Grup B)
Del 30 de setembre al 2 de desembre
(10 sessions)
Preu: 77.50 €

Vols crear les teves peces de ceràmica
sense necessitat de torn? En aquest taller aprendràs com fer-ho amb tècniques
de construcció manual com el pessic i la
planxa. I per aconseguir unes peces acolorides i úniques les decorarem amb la
tècnica de l’engalba, on utilitzarem argiles
de diferents colors.
Professora: Rosa Satoca

DANSA CLÀSSICA PER
PRINCIPIANTS
Divendres, de 18.30 a 20 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
(11 sessions)
Preu: 85.25 €

Si penses quant t’hauria agradat aprendre
ballet, però no va poder ser… Mai és tard
i sempre és bon moment per començar.
Aprèn els passos de ballet des de zero,
afina la silueta i millora la concentració
a qualsevol edat. Segueix la disciplina
amb la qual les actrius més elegants de
Hollywood es posen en forma. Descobreix
com el ballet és una disciplina cos/ment
que t’ajuda a desconnectar. Aconseguiràs
una postura natural més alçada i milloraràs el control i la flexibilitat del teu cos.
Professora: Carlota Fernández

Dijous, de 20 a 21.15 h (Grup B)
Del 23 de setembre al 9 de desembre
(12 sessions)
Preu: 77.50 €

Aprèn a ballar a través de les coreografies
més conegudes als cinc continents. Balla
sense parella una gran varietat de ritmes:
balls de saló, salsa, funky i molts més estils. Gaudeix de la música, diverteix-te i no
paris de ballar.
Professor: Enric Nonell

DANCEHALL
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 27 de setembre al 13 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

El Dancehall és un estil musical i de ball
provinent de l’illa de Jamaica originat a
finals dels anys 70. L’estil musical es caracteritza per ritmes més ràpids que en el
reggae. El ball es va formar socialment
amb una gran quantitat de moviments
lligats a les seves arrels africanes i la
situació social de l’illa en cada moment.
Aquest ball és sobretot energia i actitud a
més de tècnica; si tens ganes de conèixer
una cultura i moure’t sense parar aquest
és el teu estil.
Professora: Esmeralda Torres

INTERPRETACIÓ TEATRAL:
DEL TEXT A L’EMOCIÓ
Dimarts, de 19.45 a 21.15 h
Del 28 de setembre al 14 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Treballarem les emocions a partir d’un
text per treure i descobrir l’actor/actriu
que portem dins. Deixar-nos sorprendre
a través del joc, descobrint tot el que podem ensenyar. Prendre consciència dels
recursos dels quals disposem i saber-ne
fer un bon ús per millorar la nostra interpretació. Es tracta de realitzar un procés
d’obertura per cedir les experiències,
records i emocions a la interpretació del
text teatral.
Professor: Carlos Briones

BALLET BARRE

ESTAMPACIÓ EN PAPER
I CREACIÓ D’UN LLIBRE
D’ARTISTA (*)

Dissabte, d’11.30 a 13 h
Del 2 d’octubre a l’11 de desembre
(10 sessions)
Preu: 77.50 €

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

Dimarts, de 18.30 a 20 h
Del 5 d’octubre al 14 de desembre
(9 sessions)
Preu: 69,75 €

En aquest taller combinem exercicis de
barra de Ballet amb exercicis de Pilates.
Treballarem amb exercicis isomètrics i
de baix impacte per tonificar i allongar la
musculatura per aconseguir una millor figura i un cos més flexible.
Professora: Carlota Fernández

CRÍTICA CINEMATOGRÀFICA:
ANÀLISI FÍLMIC (ONLINE)

Treballarem dues tècniques d’estampació
sobre paper: l’Art Japonès del suminagashi o tintes flotants i la creació de segells d’alt relleu personalitzats. L’aprenentatge i pràctica d’aquestes dos tècniques
ens serviran per estampar el paper jugant
amb la composició, el color, les textures i
la superposició de colors creant transparències. Després aprendrem a manipular
el paper ja estampat, el plegarem, el tallarem i el convertirem en un Llibre d’Artista

LINE DANCE (BALL EN LÍNIA
MODERN)
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h (Grup A)
Del 21 de setembre al 14 de desembre (11 sessions)
Preu: 71.04 €

o

Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 6 d’octubre al 24 de novembre
(8 sessions)
Preu: 44,80€

El cinema sempre ha travessat moments
de transició, tant a nivell industrial, com
narratiu i estètic. A més, vivim rodejats
d’imatges. Per tal de comprendre millor
com les imatges ens parlen, proposem
una sèrie d’eines per aprendre a veure les
pel·lícules amb ull crític i capacitat d’anàlisi. Què és l’el·lipsi? I el fora de camp?

Quina és la història del pla contrapla? El
curs se centrarà en diferents aspectes
del cinema (el moviment, la planificació,
el so...), per tal de desenvolupar els conceptes fonamentals de la narrativa i la
posada en escena cinematogràfica.
Professora: Violeta Kovacsics

GÈNERES CINEMATOGRÀFICS:
LA COMÈDIA AL CINEMA
Dimecres, de 19.30 a 21.30 h
Del 29 de setembre al 17 de novembre (8 sessions)
Preu: 82.67 €

Quina millor manera de deixar enrere
tot el que hem viscut als darrers temps
amb la pandèmia que apostant un altre cop per gaudir del plaer de la rialla? Des dels seus orígens, la comèdia
cinematogràfica va ser una esplèndida
forma d’evasió dels problemes diaris, i
també un eficaç vehicle per qüestionar
el poder, l’autoritat i trencar tota mena
de tabús. De la comèdia física de Buster Keaton i Charles Chaplin a l’actual
humor iconoclasta dels millors còmics
provinents del stand-up, la inventiva del
gag, la rèplica brillant i la irreverència
creativa han envaït les pantalles de tot
el món. Recorrerem alguns dels grans
moments de la història de la comèdia
al cinema, i analitzarem els diferents
autors, tendències i aportacions innovadores que han aparegut al llarg del
temps.
Professor: Enric Ros

HISTÒRIA DE L’ART
CONTEMPORANI
Dilluns, de 19 a 21 h
Del 27 de setembre al 22 de novembre (8 sessions)
Preu: 82.67 €

Després dels traumes de la Segona
Guerra Mundial l’art ja no podia ser el
mateix perquè la concepció sobre el
propi ésser humà havia canviat. Moviments com l’expressionisme abstracte
i l’informalisme van canviar per complet
la definició de l’art, però també van suscitar reaccions d’uns joves fascinats per
la publicitat i la societat del consum,
que van proposar els nous realismes i el
Pop Art, en un inici en les galeries, després als carrers (Street Art) i finalment
en els nous mitjans tècnics (Videoart i
art digital). La complexitat del món es
va ensenyorir de l’art i en aquest curs
donarem les claus per a entendre-ho i
gaudir-lo.
Professor: Marcos Yáñez

LES GRANS QÜESTIONS
DE LA VIDA DES DE LA
FILOSOFIA I LA LITERATURA
Dijous, de 20 a 21.30 h

Del 30 de setembre al 2 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

La filosofia i la literatura han estat lliga-

des des del principi dels temps perquè
han tractat de respondre a les mateixes
preguntes, les grans qüestions de la
identitat i l’existència (Què som? D’on
venim? Quin és el sentit de la vida?...),
des de camins paral·lels i en molts casos entrecreuats. Traçarem un recorregut des d’aquestes preguntes i aquests
enigmes per tractar de donar-los resposta a partir dels autors i els llocs on
filosofia i literatura es troben.
Professor: Marcos Yáñez

VIATJA A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Del 28 de setembre al 16 de novembre (7 sessions)
Preu: 72.33 €

Existeixen moltes raons que ens porten
a voler visitar un museu o una exposició.
Entre les més importants, hi ha el fet de
voler aprendre quelcom que s’escapa al
nostre coneixement, emocionar-nos i
sentir-nos més feliços, inspirar-nos cap
a reptes positius per la nostra societat i
compartir l’experiència de la visita amb
altres persones. Visitarem les exposicions més emblemàtiques de la ciutat.
Les entrades a museus i exposicions
aniran a càrrec de l’alumne/a.
Professora: Maria Concetta Marino

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL
Cuida’t: activa la memòria

Dimecres, de 17 a 18.30 h
Del 29 de setembre a l’1 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Et sembla que a poc a poc et falla la
memòria? Això no passa tant per l’edat
sinó per l’alteració a l’hora de fixar la informació o evocar-la. Cal tenir en compte que en els diferents processos de la
memòria intervenen diferents factors
que fan efectiu tant el registre com el
record. Treballarem tècniques i estratègies per aprendre alguns recursos i
potenciar els propis, amb l’objectiu de
mantenir actiu el cervell.
Professora: Isabel Cayuela

NEUROCOACHING: COM
ENTENDRE EL CERVELL
M’AJUDA A ENFOCAR-ME EN
EL QUE VULL FER
Dimecres, de 18.45 a 20.15 h
Del 29 de setembre a l’1 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Troba el teu propi equilibri personal
aplicant tècniques de la Neurociència
al Coaching. La combinació de les dues
disciplines proporciona una gran consciència i autoconeixement que facilita
la comprensió d’un mateix i dels altres,
potencia els recursos propis i ajuda a la
gestió dels obstacles interns que posa

el cervell o de les condicions del context. Com a resultat, podràs centrar-te
en el que realment vols aconseguir.
Professora: Isabel Cayuela

TONIFICA’T I ENFORTEIX ABDOMINALS, GLUTIS I CAMES
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Del 20 de setembre al 13 de desembre (11 sessions)
Preu: 71.04 €

Activitat d’intensitat mitjana que combina el treball cardiovascular i muscular, millorant la força i la resistència del
cos en general, i en especial, la del tren
inferior (glutis, abdominals, cames). A
partir d’un treball aeròbic i d’exercicis
específics, utilitzant diferents materials, es busca enfortir i tonificar les zones del cos més afectades per la vida
sedentària, i alhora modelar la figura.
Professora: Lidia Garcia

PILATES
Dilluns, de 10 a 11.15 h (Grup A)
Dilluns, de 17.30 a 18.45 h (Grup B)
Dilluns, de 19 a 20.15 h (Grup C)
Del 20 de setembre al 13 de desembre (11 sessions)
Preu: 71.04 €
Dimecres, de 19 a 20.15 h (Grup D)
Del 22 de setembre al 15 de desembre (12 sessions)
Preu: 77.50 €

El mètode Pilates és un tipus d’entrenament enfocat a la correcció postural
amb la finalitat d’obtenir control sobre
el propi cos. La pràctica tracta d’una
sèrie d’exercicis que tonifiquen la musculatura sense grans sobrecàrregues,
reeduquen el sòl pelvià i la respiració,
i ajuden a prevenir lesions musculars i
òssies.
Professora de dilluns matí i dimecres: Lucrecia Guio
Professora dilluns tarda: Janine
Machado

IOGA
Dimarts, de 17.30 a 18.45 h (Grup A)
Dimarts, de 19 a 20.15 h (Grup B)
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h (Grup C)
Del 21 de setembre al 14 de desembre (11 sessions)
Preu: 71.04 €
Dimecres, d’11.45 a 13 h (Grup D)
Dimecres, de 19 a 20.15 h (Grup E)
Del 22 de setembre al 15 de desembre (12 sessions)
Preu: 77.50 €

A través del Hatha Ioga, basat en les
“assanes” o postures, arribem a una
millor integració física, mental i espiritual, alhora que aportem fermesa i
elasticitat als nostres músculs.
Professora de dimarts i dimecres
tarda: Teresa Cortada
Professora dimecres matí: Conxa
Pineda

IOGA: TRACTAMENT I PREVENCIÓ DE PROBLEMES DE
LA COLUMNA VERTEBRAL
Dimarts, de 16 a 17.15 h (Grup A)
Del 21 de setembre al 14 de desembre (11 sessions)
Preu: 71.04 €
Dimecres, de 17.30 a 18.45 h (Grup
B)
Del 22 de setembre al 15 de desembre (12 sessions)
Preu: 77.50 €

Amb el Hatha Ioga aprendrem del nostre cos, amb postures correctives per
millorar problemes cervicals, desviacions de la columna i dolor lumbar.
Professora: Teresa Cortada

IOGUILATES
Divendres, de 18.30 a 19.45 h
De l’1 d’octubre al 10 de desembre
(11 sessions)
Preu: 71.04 €

Combinant exercicis de ioga i de pilates enfortirem, flexibilitzarem i tonificarem tota la musculatura corporal.
La seva pràctica ens ajudarà a afinar
i reforçar la zona abdominal a partir
d’exercicis relaxants i corregir els mals
hàbits posturals.
Professora: Lucrecia Guio

MARXA NÒRDICA
Dimecres, de 18 a 19.30 h
Del 29 de setembre a l’1 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

La marxa nòrdica consisteix a caminar
amb l’ajuda d’uns bastons especials.
És una manera de caminar on s’inclou, no només l’acció de les cames,
sinó també la part superior del cos i,
com a resultat es fa un exercici molt
complet i amb molts beneficis per la
salut. Es farà un tast per aprendre la
tècnica correcta i els seus moviments.
Activitat apta per tothom. Els bastons
de marxa nòrdica aniran a càrrec de
l’alumnat.
Professor: Nòrdic Walking Terapèutic (NWT)

ZUMBA
Dilluns, de 20.15 a 21.30 h
Del 20 de setembre al 13 de desembre (11 sessions)
Preu: 71.04 €

En aquest taller farem un treball cardiovascular i de condicionament físic
moderat a partir de diferents coreografies de música llatina. Posa’t en forma
i modela el teu cos de forma saludable
i divertida amb aquesta disciplina aeròbica que t’ajudarà a cremar calories
ballant al son dels ritmes llatins i caribenys més actuals.
Professor: Paul Chirieac

Dimarts, de 20.15 a 21.45 h
Del 28 de setembre al 14 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

Per als qui tenen uns coneixements
bàsics d’aquesta llengua, però els cal
reforçar-los. Principis de conversa,
contes, jocs, situacions i experiències
pràctiques, per poder anar adquirint
fluïdesa amb la llengua. Es recomana
tenir nocions d’anglès.
Professor: Ramon Codina

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat i els temàtics són
els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no
s’indica el contrari. Preu: 15,50 €. Places limitades.

ITINERARIS DE CIUTAT
ELS JARDINS HISTÒRICS DE
MONTJUÏC
Dissabte 16 d’octubre
Un itinerari per conèixer els jardins històrics de Montjuïc. Al voltant del Palau
Nacional trobarem els grans jardins de
la muntanya, com els de l’Umbracle,
els de Larribal amb la Font del Gat o un
original jardí d´escultures. A més, descobrirem un dels racons més amagats
de Montjuïc: els Jardins Costa i Llobera, on trobarem una de les mostres
més importants de cactus a Barcelona.
Professora: Maria Vallverdú

LA MERCÈ, LA PATRONA DE
LA CIUTAT DE BARCELONA
Dissabte 23 d’octubre
Cada 24 de setembre els barcelonins
celebrem la Festa Major de la ciutat.
Aquest passeig ens permetrà conèixer el perquè i des de quan celebrem
que la Mare de Déu de la Mercè és la
patrona de la ciutat de Barcelona, des
del 1687. Coneixerem el vincle de la
ciutat amb l’Ordre de la Mercè, d’ençà
del segle XIII. Veurem l’antiga Basílica
de la Mercè i els carrers i les places
que l’envolten: el carrer Ample, Anselm
Clavé, el passeig Colom, les places del

Duc de Medinaceli, etc. Una oportunitat única per descobrir un dels barris
més insòlits de la Barcelona antiga,
amb edificis com el Palau Mornau i el
Palau Sessa-Larrard.
Professora: Carolina Chifoni

LA BARCELONA DELS
ÀUSTRIES
Dissabte 6 de novembre
La Barcelona durant el regnat dels
Àustries queda moltes vegades
eclipsada per altres períodes d’esplendor artística, com el gòtic o el
modernisme. Us proposem un itinerari
per la Barcelona emmurallada que ens
permetrà conèixer totes aquelles manifestacions artístiques renaixentistes,
barroques i neoclàssiques que la ciutat
acull. L’accés al cor de la Catedral requereix el pagament d’una entrada que
anirà a càrrec dels participants.
Professora: Alba Vendrell

L’ESQUERRA DE L’EIXAMPLE
AL VOLTANT DE LA CASA
GOLFERICHS
Dissabte 20 de novembre
Comencem aquesta proposta descobrint la història de l’antiga casa de
l’enginyer i col·leccionista Macari Golferichs enmig de l’Esquerra de l’Eixample, obra de l’arquitecte Joan Rubió i
Bellver. Illa a illa descobrirem el pas
d’un arquitecte com Cèsar Martinell,
el lligam biogràfic d’una jove escriptora, la voluntat del bisbe Urquinaona
per situar-se a l’Eixample, la presència
de la Universitat a l’aleshores modern

LA BARCELONA DELS PASSATGES: EL BARRI DEL CAMP
D’EN GRASSOT I GRÀCIA
NOVA
Dissabte 11 de desembre
Els passatges són llocs tranquils pels
quals no acostumem a passar i que ens
poden explicar moltes coses del barri
als quals pertanyen. Aquesta primavera
coneixerem els passatges del barri del
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, descobrirem la seva història i la de les persones per a les quals van ser construïts.
Professor: Oleguer Biete

VISITA AL REIAL MONESTIR
DE SANTA MARIA DE PEDRALBES I ELS SEUS VOLTANTS
Dissabte 18 de desembre
Redescobrirem una de les joies més valuoses de l’arquitectura gòtica barcelonina. Es tracta d’un petit recinte emmurallat, on la Reina Elisenda de Montcada
fundà un conjunt monàstic de monges
clarisses al segle XIV. Destacant l’església, el claustre, la Sala Capitular, el
Refectori, les Procures. Alhora que hi
veurem tot l’entorn que envolta aquest
petit nucli medieval.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS TEMÀTICS
LA RAMBLA DE LES LLETRES
Dissabte 30 d’octubre
La Rambla és el carrer més emblemàtic de Barcelona. Multitud d’escriptors
i escriptores d’arreu han transitat pels
diversos trams de les Rambles i, des
de molts angles i moltes visions, li han
rendit homenatge en novel·les, poemes
o dietaris. Un carrer ple de gent a totes
hores i amb un enorme patrimoni literari
invisible. Des de la font de Canaletes
fins al monument de Colom, us proposem ramblejar de la mà de grans autors
i autores per redescobrir-la.
Professora: Maria Nunes

ITINERARIS DE NATURA
Els itineraris de natura són de 10 a 13 h.
Per poder gaudir d’aquestes sortides és
recomanable tenir un mínim de condició
física i anar equipat amb el material i el
calçat adient.

LA COLLSEROLA MÉS
SALVATGE
Dissabte 2 d’octubre, de 10 a 13 h
Descobreix el bosc de ribera de la Serra
de Collserola. Tot passejant per un tram
d’un dels cursos d’aigua més estables i
llargs de la serra, descobrirem la gran
diversitat que caracteritza aquesta zona
d’elevada qualitat ecològica. En el nostre recorregut passarem per les masies
de Can Modolell, Can Bosquets, i veurem un espectacular pollancre monumental. Dificultat baixa.
Professorat: Ecoitineraria

DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET
Dissabte 16 d’octubre, de 10 a 13 h
Farem una passejada al costat del riu
per arribar als espais naturals del sector
de Cal Tet. Allà, arribarem a la desembocadura, pujarem a torres d’observació i ens pararem a diferents aguaits per
provar de veure els ocells que utilitzen
els aiguamolls de la zona: ànecs de tota
mena, cabussets, fotges, flamencs,
martinets, bernats i algunes rapinyaires.
Dificultat baixa.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de Ciència

A LA FALDA DE COLLSEROLA:
EL PARC DE LA TORRE NEGRA
Dissabte 23 d’octubre, de 10 a 13 h
Des de fa dècades, el parc rural de la
Torre Negra ha estat objecte d’una intensa lluita veïnal per tal d’assegurar la
seva conservació. Durant el recorregut
visitarem el Pi d’en Xandri, la bòbila, la
Torre Negra, la masia de Can Borrell i el
seu pantà i coneixerem la biodiversitat
d’aquests indrets. Dificultat baixa.
Professora: Judit Gil, d’Històries de
Ciència

De setembre a desembre del 2021
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40-42-141

C. Lepant

APROFUNDEIX EN L’ANGLÈS

40-42-141

Plaça Fort Pienc, 4-5 · 08013 Barcelona
De dilluns a divendres:
Tel. 93 232 78 27
de 9 a 21h
fortpienc@fortpienc.org · www.fortpienc.org Dissabtes: de 10 a 14h
facebook.com/centrecivicfortpienc
twitter.com/fortpienc
instagram.com/ccfortpienc
Bus: V21, 6, H12, 7, 54, 62, 19, 51, 55, 39 / TRAM: Marina
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 Calaix de Cultura. Amb la finalitat de
gestionar la relació, les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat
o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. El delegat de Protecció de Dades és
UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). 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 o calaixdecultura@calaixdecultura.cat. al domicili social situat al c. Diputació, 185, pral. 1a. 08011 de Barcelona. Donarem
resposta a qualsevol petició.

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

Dissabte 27 de novembre
Barcelona és modernista, tothom ho
sap, però hi ha molt més modernisme
fora dels circuits turístics. Descobrirem
els secrets tan ben guardats del modernisme de l’Eixample, joies arquitectòniques, amagades de les mirades locals
i internacionals, gairebé oblidades. Un
matí per redescobrir el patrimoni local.
Professora: Judith Soler

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

C. Marina

S’aprofundiran els usos dels pronoms,
els temps passats dels verbs i l’imperatiu. Aprendrem a fer sol·licituds
de manera formal i informal, donar
consells i expressar opinions sobre
temes quotidians. Es farà èmfasi en
el vocabulari de viatges, menjar i oci.
Taller destinat a persones amb uns
coneixements inicials, que ja coneixen
l’alfabet i la pronunciació, els números,
la concordança de noms i adjectius,
presentar-se i parlar de si mateix, els
verbs essere i avere i el present dels
verbs regulars.
Professor: Filippo Eracli

Aquest taller està adreçat a persones
que volen iniciar-se en aquesta llengua.
Aprendrem les primeres paraules i expressions que ens ajudaran a tenir un
primer contacte amb l’anglès.
Professor: Ramon Codina

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Dissabte 13 de novembre
El Laberint d’Horta és un parc històric
de Barcelona dissenyat el 1791. El seu
creador es va inspirar en el mite de Teseu, que va aconseguir arribar al centre
del laberint, vèncer al Minotaure i trobar l’amor. Un jardí neoclàssic que ens
parla dels diversos nivells de l’amor i un
jardí romàntic que ens parla de la mort,
dels sentiments i les emocions per sobre de la raó.
Professora: Meritxell Carreras,
d’AdaptamBcn

C. Sardenya

Dijous, de 20 a 21.30 h
Del 30 de setembre al 2 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

ARQUITECTURA MODERNISTA
FORA DE RUTA: L’EIXAMPLE

LABERINT DE PASSIONS

C. Sicília

INICIACIÓ A L’ITALIÀ

Dimarts, de 18.30 a 20 h
Del 28 de setembre al 14 de desembre (10 sessions)
Preu: 77.50 €

barri. És a dir, golfes, patis, passatges,
cellers, esglésies, cimboris, jardins,
postguerra, novel·les...
Professora: Carolina Chifoni

C. Nàpols

ANGLÈS DES DE ZERO

C. Roger de Flor

RECURSOS

