INSCRIPCIONS
Presencials: A partir del 13 de desembre de 9 a 20 h.
Online: A partir del 13 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
-Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte si el
taller és anul·lat per part de l’organització.
-Les activitats es duran a terme seguint la normativa de seguretat i prevenció que
les autoritats sanitàries indiquin en cada moment.
-En cas que la situació sanitària derivada de la COVID no permeti el desenvolupament de l’activitat de manera presencial, el centre podrà adaptar el format d’aquesta
activitat perquè realitzi de manera virtual, sense que això suposi un retorn de
l’import pagat, ja que el taller no es considerarà cancel·lat o suspès.
- 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.
- Preus pendents d’aprovació per la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona.

Curs nou

TALLERS CULTURALS

CREATIVITAT

INICIACIÓ A LA PINTURA
Dilluns, de 9.45 a 11.45 h (Grup A)
Del 24 de gener al 14 de març
(8 sessions)
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h (Grup B)
Del 26 de gener al 16 de març
(8 sessions)
Preu: 85.18 €
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 19.45 a 21.15 h
Del 26 de gener al 30 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
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

INICIACIÓ A LA CERÀMICA
ARTÍSTICA (*)
Dilluns, de 19.30 a 21 h
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Vols crear les teves peces de ceràmica
sense necessitat de torn? 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

CERÀMICA ARTÍSTICA (*)
Dijous, de 18 a 19.30 h (Grup A)
Dijous, de 19.45 a 21.15 h (Grup B)
Del 27 de gener al 31 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Desenvolupa la teva creativitat artística a través de la ceràmica creant peces originals i inspiradores destinades
a fins decoratius o funcionals; objectes
personalitzats a través de la construcció manual utilitzant tècniques com el
pessic, la planxa, el xurro i el motllo.
Professora: Rosa Satoca

UPCYCLING: DISSENYA I CREA
MODA RESPONSABLE
Dimarts, de 18 a 19,30 h
Del 25 de gener al 29 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €

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

EXPRESSIÓ

DANSA CLÀSSICA PER
PRINCIPIANTS

DANCEHALL
Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 24 de gener al 28 de març
(10 sessions)
Preu: 79,86 €
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. Aquest ball té una
gran quantitat de moviments lligats a
les seves arrels africanes, 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

AFROBEAT

Divendres, de 18.30 a 20 h
Del 28 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions)
Preu: 79.86 €

Dimecres, de 20 a 21.15 h
Del 26 de gener al 30 de març
(10 sessions)
Preu: 66.55 €

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

Marcades per diverses històries,
contextos geogràfics i migracions,
l’Afrobeat fusiona les diferents danses urbanes de l’Àfrica Subsahariana.
Coneixerem diversos estils marcats
per moviments enèrgics, festius i sinuosos. Gaudint de la música més moderna del continent africà tindràs una
oportunitat per alliberar el cos i l’energia que portes a dins. Desprèn-te dels
complexos i vine a moure el cos.
Professora: Jara Puig

BALLET BARRE
Dissabte, d’11.30 a 13 h
Del 29 de gener al 2 d’abril
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
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

LINE DANCE (BALL EN LÍNIA
MODERN)
Dimarts, de 20.30 a 21.45 h (Grup A)
Del 18 de gener al 29 de març
(11 sessions)
Dijous, de 20 a 21.15 h (Grup B)
Del 20 de gener al 31 de març
(11 sessions)
Preu: 73.21 €
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

INTERPRETACIÓ TEATRAL:
AIXECANT L’ESCENA
Dimecres, de 19.45 a 21.15 h
Del 26 de gener al 30 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
A partir d’una escena teatral treballarem sobre el ritme del text, les pauses
necessàries, les accions i els moviments que requereixen els personatges
i l’escena en si. Aprendrem quin llenguatge interpretatiu volem utilitzar i què
volem extreure de l’escena. Exercitarem l’escolta activa per ser conscients
de tot el que està succeint, què fan els
companys i aprofitar tots els impulsos.
Professor: Carlos Briones

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

Méliès va inventar la ciència-ficció
en moviment amb Viatge a la Lluna
(1902). Després de Méliès va venir
l’expressionisme alemany, els monstres clàssics de la Universal, la ciència-ficció i la sèrie B nord-americana
dels anys cinquanta, el fantastique
d’autor o el terror del nou mil·lenni.
L’objectiu d’aquest curs és oferir un
recorregut entusiasta per les principals corrents dels últims cent anys de
cinema fantàstic.
Professor: Xavi Sanchez Pons

ART I PENSAMENT DEL
RENAIXEMENT
Dilluns, de 19 a 21 h
Del 24 de gener al 14 de març
(8 sessions)
Preu: 85.18 €
En el Segle XV l’auge demogràfic
de les ciutats, els avanços tècnics i
científics i el canvi de paradigma filosòfic, la reflexió del qual va passar
de la transcendència al món humà i
natural, van propiciar un desenvolupament revolucionari en el món de
l’art, la literatura i el pensament que
coneixem amb el nom de Renaixement i que va reunir científics, artistes i filòsofs com Copèrnic, Marsilio
Ficino, Leonardo o Miguel Ángel. La
seva trobada sota el paraigua de l’humanisme establirà les bases de l’art,
la filosofia i la ciència actuals.
Professor: Marcos Yáñez

LES GRANS QÜESTIONS DE
LA VIDA DES DE LA FILOSOFIA I LA LITERATURA
Dijous, de 19.30 a 21 h
Del 27 de gener al 31 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
La filosofia i la literatura han estat
lligades des del principi dels temps
perquè han intentat respondre 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
donar-los resposta a partir dels autors i els llocs on filosofia i literatura
es troben.
Professor: Marcos Yáñez

comtal. Parlarem dels mites i llegendes que l’envolten, de la història i el
passat gloriós, del seu art oblidat, i
especialment dels seus secrets, curiositats i històries amagades que no
s’expliquen als turistes. Totes les visites culturals són conduïdes per una
guia oficial de Turisme de Catalunya,
per tal de descobrir de primera mà el
passat i present de la ciutat, que ha
convertit Barcelona en una de les ciutats més cosmopolites, interessants i
especials del món.
Professora: Maria Teresa Farriols

VIATJA A LES PROPERES
EXPOSICIONS
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Del 18 de gener al 22 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
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’alumnat.
Professora: Maria Concetta Marino

SALUT I CREIXEMENT
PERSONAL

CUIDA’T: ACTIVA LA MEMÒRIA
Dimecres, de 17 a 18.30 h
Del 26 de gener al 30 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
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 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

PASSEJADES PER
RE-DESCOBRIR BARCELONA

TONIFICA’T I ENFORTEIX ABDOMINALS, GLUTIS I CAMES

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 26 de gener al 16 de març
(8 sessions)
Preu: 63.89 €

Dimarts, de 17.30 a 19,30 h
Del 25 de gener al 8 de març
(7 sessions)
Preu: 74.54 €

Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Del 17 de gener al 28 de març
(11 sessions)
Preu: 73.21 €

El cinema fantàstic ha estat present
des que el setè art va néixer. De fet, és
el gènere cinematogràfic més important de la història des de que Georges

Us proposem redescobrir Barcelona i
els seus monuments, racons, carrers
i places, tot passejant per la ciutat

Activitat d’intensitat mitjana que
combina el treball cardiovascular i
muscular, millorant la força i la resis-

EL CINEMA FANTÀSTIC

tència 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

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
Del 21 de gener a l’1 d’abril
(11 sessions)
Preu: 73.21 €

Dilluns, de 10 a 11.15 h (Grup A)
Del 17 de gener al 28 de març
(11 sessions)
Dilluns, de 17.30 a 18.45 h (Grup B)
Dilluns, de 19 a 20.15 h (Grup C)
Del 24 de gener al 4 d’abril
(11 sessions)
Dimecres, de 19 a 20.15 h (Grup D)
Del 19 de gener al 30 de març
(11 sessions)
Preu: 73.21 €

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

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 dilluns matí i dimecres:
Lucrecia Guio
Professora dilluns tarda:
Janine Machado

Dimecres, de 18 a 19.30 h (Grup A)
Del 26 de gener al 30 de març
(10 sessions)
Divendres, de 10 a 11.30 h (Grup B)
Del 28 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions)
Preu: 79.86 €

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 18 de gener al 29 de març
(11 sessions)
Dimecres, d’11.45 a 13 h (Grup D)
Dimecres, de 16 a 17.15h (Grup E)
Dimecres, de 19 a 20.15 h (Grup F)
Del 19 de gener al 30 de març
(11 sessions)
Preu: 73.21 €
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 dimarts i dimecres tarda:
Teresa Cortada
Professora dimecres matí:
Conxa Pineda

MARXA NÒRDICA

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. Activitat apta per tothom.
Els bastons de marxa nòrdica aniran
a càrrec de l’alumnat.
Professor dimecres: Fernando Bartolomé de Nòrdic Walking Terapèutic (NWT)
Professor divendres: Aleksander Zimulin d’Air Active

FIT BOXING
Dilluns, de 20 a 21.15 h
Del 24 de gener al 28 de març (10
sessions)
Preu: 66.55 €
Vols iniciar-te en la tècnica del fit boxing? Activa el teu cos amb exercicis
cardiovasculars i de tonificació i aprèn
les tècniques de moviment i de colpeig de la boxa sense contacte físic.
Professor: Aleksander Zimulin d’Air
Active

adjectius, presentar-se i parlar de si
mateix, els verbs essere i averei i el
present dels verbs regulars). 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.
Professor: Filippo Eracli

APROFUNDEIX EN L’ANGLÈS
Dimarts, de 18.30 a 20 h
Del 25 de gener al 29 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
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: 15,97 €. Places limitades.

ITINERARIS DE CIUTAT
BAIXANT DE LA FONT DEL
GAT. UNA PASSEJADA PER
LA HISTÒRIA DE LES FONTS
DE MONTJUÏC
Dissabte 22 de gener

IOGA: TRACTAMENT I PREVENCIÓ DE PROBLEMES DE
LA COLUMNA VERTEBRAL

RECURSOS

INICIACIÓ A L’ITALIÀ

Dimarts, de 16 a 17.15 h (Grup A)
Del 18 de gener al 29 de març
(11 sessions)
Dimecres, de 17.30 a 18.45 h (Grup B)
Del 19 de gener al 30 de març
(11 sessions)
Preu: 73.21 €

SECRETS DE LA VILA DE SANTS

Dijous, de 20 a 21.30 h
Del 27 de gener al 31 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €

Dissabte 29 de gener

Amb el Hatha Ioga aprendrem del

Dimarts, de 20.15 a 21.45 h
Del 25 de gener al 29 de març
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
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

CONVERSA EN ANGLÈS
Divendres, de 18 a 19.30 h
Del 28 de gener a l’1 d’abril
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Taller per posar en pràctica i ampliar allò que ja sabem fins on ens sigui
possible. Converses sobre viatges,
assumptes d’actualitat, llibres i pel·
lícules. Es recomana tenir nivell B1.
Professor: Ramon Codina

ITINERARIS

La Font del Gat, la Font Trobada, la
Font de l’Esparver; al segle XIX Montjuïc era plena de fonts. Els dies festius
molts barcelonins sortien de la ciutat
i pujaven a Montjuïc cap a alguna de
les fonts repartides per la muntanya.
En aquesta ruta en descobrirem la
història, sabrem com i perquè van desaparèixer i quines han sobreviscut.
Professor: Pere Cowley

Taller destinat a persones amb uns
coneixements inicials (que ja coneixen l’alfabet i la pronunciació, els
números, la concordança de noms i

ANGLÈS DES DE ZERO

Descobrirem un barri amb molt caràcter i ple d’història: l´antiga vila de
Sants. Des de l’església de Santa Maria de Sants buscarem els orígens rurals d´aquesta vila, visitarem antigues
fàbriques com el Vapor Vell o el Vapor

Nou i passejarem pel carrer de Sants i
els seus voltants.
Professora: Maria Vallverdú

SANT ANTONI: ORIGENS,
FÀBRICA MORITZ I MERCAT
Dissabte 29 de gener
Sant Antoni és un barri ple d’història
on el seu epicentre, el mercat, és una
mostra de conservació i modernització urbanística. Coneixerem l’origen,
l’evolució i les restes arqueològiques
recentment trobades. Descobrirem el
passat fabril, recuperant la història de
la fàbrica Moritz i farem una volteta
per l’anomenada ruta del vermut. En
acabar, de forma opcional, es podrà
fer una consumició que anirà a càrrec
dels participants.
Professora: Cecilia, d’Explica’m BCN

GRÀCIA: DE VILA A BARRI
Dissabte 5 de febrer
Amb aquest itinerari coneixerem
l’evolució històrica i social del barri
de Gràcia, des dels orígens rurals al
segle XVII, a la formació de la vila independent durant la industrialització
i finalment, l’annexió forçada a Barcelona a les acaballes del segle XIX.
Placeta de Sant Miquel, Mercat de
la Llibertat, la masia Trilla, plaça de
la Virreina i la de la Vila, i altres per
descobrir, són alguns dels espais que
visitarem.
Professor: Marc Jobani

DESCOBERTA DE SANT ANDREU. ELS SEGLES XX I XXI

A prop del mar trobem un cementiri
situat entre els barris del Poblenou i
la Vila Olímpica. Un espai ideal per fer
un recorregut pel patrimoni funerari des del segle XVIII fins als nostres
dies. Descobrirem l’arquitectura i les
escultures funeràries de les capelles,
els panteons, les tombes dels nobles,
alcaldes, músics o científics destacats de la nostra ciutat.
Professora: Carolina Chifoni

ITINERARIS TEMÀTICS

Dissabte 26 de febrer
Passejarem pels carrers i les places
de Sant Andreu, recuperant la seva
història, el seu passat i el seu present, des del seu antic Ajuntament, a
la Parròquia de Sant Andreu, l’Estació
de Sant Andreu Comtal, la presència
de la indústria amb Can Fabra i la
Maquinista, l’arquitectura residencial
com Can Guardiola (1903-1905), la
Casa Bloc (1933-1939) o els habitatges del carrer Sant Adrià (FAD 2008).
Professora: Carolina Chifoni

PALAU GÜELL
Dissabte 5 de març
El Palau Güell va ser un dels primers
encàrrecs importants que va rebre
Gaudí a l’inici de la seva carrera. Eusebi Güell va voler que Gaudí li construís aquest peculiar palau urbà com
a ampliació de la casa familiar que tenia a la Rambla de Barcelona. Durant
aquesta visita descobrirem les cotxeres, les diverses estances i el fascinant terrat. L’accés al palau requereix
el pagament d’una entrada que anirà
a càrrec dels participants.
Professor: Oleguer Biete

BOTIGUES EMBLEMÀTIQUES
Dissabte 29 de gener
Les botigues exerceixen un paper
molt important en la vida quotidiana
de Barcelona, ja que són l’espai on es
produeix l’activitat més dinàmica de
la ciutat. Les botigues s’han d’adaptar
als canvis dels gustos, als canvis tecnològics i als canvis generacionals.
Algunes botigues han aconseguit
mantenir-se al llarg dels anys i per
aquesta raó han esdevingut emblemàtiques. Malauradament cada cop
en queden menys.
Professora:
Meritxell
Carreras,
d’AdaptamBcn

ELS JUEUS DEL POBLE SEC
Dissabte 5 de febrer
El tour rescata la història oblidada
d’Agudad Ahim, una associació jueva
fundada a Barcelona l’any 1926 per
un petit grup de jueus d’origen sefardí que arribaren a la ciutat durant
la Primera Guerra Mundial. Aquesta
entitat va erigir el seu propi local als
voltants del Paral·lel, concretament
en la Ronda de Sant Pau, en el que era
l’habitatge del seu primer president,
el senyor Maurici Sinaí. En aquella
zona, cruïlla entre el Raval, el Poble
Sec i Sant Antoni, residien la majoria

Recordarem l’obra literària de Mercè Rodoreda amb un itinerari literari
diferent. Recorrerem el seu paradís
perdut de Sant Gervasi, els espais
de la seva infantesa i la transformació
mítica en els escenaris de les seves
obres, particularment de les novel·les
Aloma i Mirall trencat.
Professora: Maria Nunes

EDIFICI HISTÒRIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Dimecres 16 de febrer
Un matí de dimecres per conèixer
l’edifici noble de la Universitat de
Barcelona i el Seminari. Explicarem
el seu origen, quan neixen les universitats, qui encarrega l’edifici i en quin
context històric. Veurem i explicarem
el Paranimf amb les seves obres
d’art, l’antiga biblioteca i la sala dels
rectors, el seminari i la capella. L’accés a l’edifici requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Susana, d’Explica’m BCN

LA BARCELONA MAÇÒNICA
Dissabte 19 de febrer
Què és la maçoneria? On estan els
seus orígens? Quins han estat els
maçons catalans més il·lustres? On
podem trobar els seus símbols i missatges? Descobreix tot això i molt
més en aquesta ruta amb la qual
desvetllarem els misteris de la maçoneria.
Professor: Jordi Pisa

L’ARQUITECTURA DEL PODER
Dissabte 26 de febrer
Des dels mercaders i aristòcrates
medievals fins als indians i burgesos del segle XIX, les classes dirigents han volgut construir edificis,
monuments i places per mostrar el
seu poder a la ciutadania. En aquest
itinerari recorrerem Ciutat Vella per
conèixer alguns d’aquests edificis i
monuments, per mirar-nos-els amb
ulls crítics i conèixer la història que hi
ha al darrere.
Professor: Pere Cowley

BARCELONA SANG I FETGE
Dissabte 12 de març
Ruta sorprenent basada en la crònica negra periodística de la Barcelona
de tots els temps on veurem que la
realitat sempre sobrepassa la ficció.
Atracaments, homicidis, assassinats,
“crims passionals” i mafiosos seran
els continguts d’aquesta ruta de crònica negra 100% barcelonina.
Professora: Meritxell Carreras,
d’AdaptamBcn

VISITA A LA REIAL ACADÈMIA
DE MEDICINA
Dissabte 19 de març
Visitarem la Reial Acadèmia de Medicina per descobrir el naixement de la
medicina a la nostra ciutat. Descobrirem els espais que es feien servir per
aprendre cirurgia quan no existien les
universitats o les sales on es preparaven els medicaments. Moltes curiositats i anècdotes sorprenents, que
ens faran viure una autèntica història
de la medicina a Barcelona. L’accés
a l’acadèmia requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants.
Professora: Laura Sancliment

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.

Dissabte 12 de març, de 10 a 13 h
Poques persones saben que al costat
de Badalona es troba una de les joies
gòtiques més importants de la província: el monestir de Sant Jeroni de la
Murtra del segle XII. La nostra visita
començarà al centre de Santa Coloma de Gramenet, una gran zona verda
ens acostarà a la Serralada de Marina
per acabar visitant el monestir. L’accés al monestir requereix el pagament
d’una entrada que anirà a càrrec dels
participants. Dificultat mitjana.
Professora: Maria Vallverdú

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

Dissabte 26 de març, 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
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De dilluns a divendres:
de 9 a 21h
Dissabtes:
de 10 a 14h

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 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 calaixdecultura@calaixdecultura.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 calaixdecultura@calaixdecultura.cat.

ELS CAMINS DE L’AIGUA A
COLLSEROLA
Dissabte 22 de gener, de 10 a 13 h
Recorregut circular seguint el camí
que uneix les tres fonts naturals que
alimenten el pantà de Vallvidrera. Experimentarem la diversitat de boscos
i paisatges modelats per l’activitat
humana, en un recorregut que reuneix una mostra representativa dels

De gener a abril del 2022

C. Casp

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

SANT JERONI DE LA MURTRA

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

C. Lepant

Farem un recorregut pels llocs més
emblemàtics de la Barcelona gòtica,
amb una combinació d’elements propis de la història de l’art i de la història,
per veure com es va implantar a la ciutat, a nivell arquitectònic, l’estil gòtic.
Professora: Judith Soler

Dissabte 26 de març

Dissabte 12 de febrer

Redescobrirem els indrets del centre
de Barcelona lligats a la guerra civil:
coneixerem alguns dels llocs on es
van produir forts enfrontaments el
juliol del 1936, veurem l’enorme impacte dels bombardejos aeris feixistes sobre la ciutat, i desvelarem les
ubicacions des d’on els anarquistes i
els republicans exercien el poder.
Professor: Eloi Torrents

DESCOBRINT EL DELTA DEL
LLOBREGAT: CAL TET

C. Marina

Dissabte 19 de febrer

EL CEMENTIRI DEL POBLENOU,
EL MÉS ANTIC DE LA CIUTAT

EL PARADÍS PERDUT DE
MERCÈ RODOREDA. EL
SANT GERVASI DE MIRALL
TRENCAT

Dissabte 5 de març

valors patrimonials i ambientals de
Collserola. Dificultat baixa.
Professorat: Pilar Herrero, d’Ecoitineraria

C. Sardenya

HISTÒRIES DE LA BARCELONA
GÒTICA

Visitarem tres dels principals mercats
de la ciutat: la Boqueria, Santa Caterina i el Mercat del Born. Els mercats
per definició són espais on es pot
gaudir d’un ambient viu i alegre, on es
barregen els reclams dels venedors i
el tragí del dia a dia. Són el millor lloc,
sens dubte, per donar a conèixer el
tarannà comercial barceloní des de
les antigues places de mercat medieval fins a l’actualitat.
Professora: Alba Casaramona

LES PETJADES DE LA
GUERRA CIVIL AL CENTRE
DE BARCELONA

C. Sicília

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. Destaquem l’església, el claustre, la Sala
Capitular, el Refectori, les Procures.
Veurem tot l’entorn que envolta aquest
petit nucli medieval. L’accés al monestir requereix el pagament d’una entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 19 de març

dels seus socis, venedors ambulants
i petits comerciants dels Encants del
Mercat de Sant Antoni.
Professor: Manu Valentín

C. Nàpols

Dissabte 12 de febrer

ELS MERCATS DE CIUTAT VELLA

C. Roger de Flor

VISITA AL REIAL MONESTIR DE
SANTA MARIA DE PEDRALBES
I ELS SEUS VOLTANTS

