INSCRIPCIONS
Presencials: A partir del 4 d’abril de 9 a 20 h.
Online: A partir del 4 d’abril 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 es 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.

Curs nou

tallers culturals

CREATIVITAT

anirà a càrrec dels participants.
Professora: Emma Fenech

Iniciació a la Pintura

Iniciació a la ceràmica
artística (*)

Dilluns, de 9.45 a 11.45 h (Grup A)
Del 25 d’abril 20 de juny (8 sessions)
Dimecres, de 17.30 a 19.30 h (Grup B)
Del 27 d’abril al 15 de juny
(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. Abans de l’inici
de curs es passarà un llistat amb el
material necessari, que anirà a càrrec
dels participants.
Professora: Emma Fenech

Dibuix artístic
Dimecres, de 19.45 a 21.15 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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.
Abans de l’inici de curs es passarà un
llistat amb el material necessari, que

Dilluns, de 19.30 a 21 h
Del 25 d’abril al 20 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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 28 d’abril al 16 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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 fent servir tècniques com
el pessic, la planxa, el xurro i el motlle.
Professora: Rosa Satoca

Disseny de jardins
verticals amb plantes
d’interior (*)
Dimarts, de 19.45 a 21.15 h

Del 26 d’abril al 14 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €

cos més flexible.
Professora: Carlota Fernández

Saps que és un jardí vertical? Amb
aquest taller aprendràs a plantar en
vertical a casa teva amb objectes reciclats. T’ensenyarem a cuidar aquests
petits ecosistemes, creant una petita
àrea verda a casa teva sense necessitat d’ocupar gaire espai.
Professora: Constanza López de Floris
Verti

Line dance
(Ball en línia modern)

Crea la teva roba: aprèn a
cosir a màquina

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

El cinema dels anys
cinquanta: de Hollywood
a la Nouvell Vague

Dancehall

La dels cinquanta va ser una dècada
esplendorosa per al cinema, una dècada de grans canvis: l’explosió del
color i del scope va donar peu a formes bigarrades i cada vegada més
complexes. És en aquests anys que
directors com Hitchcock o Ray signen
les seves millors obres, i és en aquests
anys que el Hollywood clàssic comença a desintegrar-se. En aquesta mateixa dècada, en altres llocs com Europa,
irromp un cinema plenament modern,
sota la bandera de la Nouvelle Vague.
Professora: Violeta Kovacsics

Dimarts, de 18 a 19.30 h
Del 26 d’abril al 14 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
Aprendràs des de zero el seu funcionament, així com el seu manteniment.
Perquè aprenguis des de l’inici com fer
servir la teva màquina de cosir i treure-li el màxim partit. No cal tenir cap
coneixement previ per fer aquest curs.
Realitzarem petits projectes pensats
per anar sumant coneixements. Caldrà
portar la màquina de cosir i costurer
bàsic.
Professora: Silvia Jou d’Upcycling
Barcelona

EXPRESSIÓ

Dimarts, de 20.30 a 21.45 h (Grup A)
Del 19 d’abril al 14 de juny
(9 sessions)
Dijous, de 20 a 21.15 h (Grup B)
Del 21 d’abril al 16 de juny
(9 sessions)
Preu: 59.90 €

Dilluns, de 20 a 21.30 h
Del 25 d’abril al 20 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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

Dansa clàssica per
principiants

Afrobeat

Divendres, de 18.30 a 20 h
Del 29 d’abril al 17 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €

Dijous, de 19 a 20.15 h
Del 28 d’abril al 16 de juny
(8 sessions)
Preu: 53.24 €

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 30 d’abril al 18 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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 obtenir una millor figura i un

Interpretació teatral:
crear i improvisar
Dimecres, de 19.45 a 21.15 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
A partir d’una creació col·lectiva es
muntarà una proposta actoral a través dels diferents llenguatges teatrals.
Treballarem sobre el ritme del text, les
pauses necessàries, les accions i els
moviments que requereixen els per-

sonatges i l’escena. I, sobretot, exercitarem una escolta activa per ser
conscient de tot el que està succeint
a l’escena, què fan els companys i
aprofitar tots els impulsos.
Professor: Carlos Briones

HUMANITATS I CIÈNCIES
SOCIALS

Dimecres, de 19 a 20.30 h
Del 4 de maig al 22 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €

Art i pensament:
el Barroc
Dilluns, de 19 a 21 h
Del 25 d’abril al 13 de juny
(7 sessions)
Preu: 74.54 €
Els Segles XVII i XVIII estan marcats
pel colonialisme, la fam, els conflictes religiosos, espirituals i polítics
entre els Estats absolutistes i els parlamentaris i el capitalisme incipient
de la burgesia. Acabat l’optimisme
idealista del Renaixement, l’home
europeu s’enfronta a una realitat crua
i conflictiva. Grans figures com Rembrandt, Rubens, Velázquez, Bernini
o Calderón representaran aquesta
realitat de formes molt variades però
sempre buscant la perfecció tècnica i
formal. El resultat serà un dels períodes més rics i variats de la història en
totes les disciplines artístiques.
Professor: Marcos Yáñez

Les grans qüestions
de la vida des de les
humanitats
Dijous, de 19.40 a 21.10 h
Del 28 d’abril al 16 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
Vivim en un moment en el qual han sorgit moltes preguntes que qüestionen la
visió moderna i occidental de l’ésser

humà com a home de la raó, centre de
l’univers i mesura de totes les coses.
La pressió de tecnologies més sofisticades en les nostre vides, l’esclat de
la pandèmia, l’augment de les tensions
socials i l’amenaça d’incipients desastres ambientals ens recorden cada dia
que no som invencibles ni autosuficients. En aquest taller ens submergirem
en la Història de l’Art, l’Humanisme, la
Filosofia i les Ciències per a reflexionar
sobre aquestes qüestions i intentar
buscar respostes.
Professora: Maria Concetta Marino

Passejades per re-descobrir la ciutat: Barcelona
des de les muntanyes

(8 sessions)
Preu: 63.89 €
El mindfulness és una pràctica meditativa enfocada l’atenció, és una actitud davant el nostre dia a dia d’estar
present amb una actitud d’obertura,
curiositat i acceptació. Ens introduirem a les característiques i les actituds per tenir una ment en calma. Farem pràctiques de mindfulness que
ens ajudin a cultivar la serenitat, l’acceptació, la no impulsivitat, i d’altres
amb les que potenciarem l’alegria i
la gratitud. Educa la teva atenció per
posar-la al servei del teu benestar.
Professora: Rebeca Bermúdez

Cuida’t: activa la memòria

Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Del 3 de maig al 14 de juny
(7 sessions)
Preu: 74.54 €

Dimecres, de 17 a 18.30 h
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €

Barcelona pot ser mirada des de molts
punts de vista, pot ser descoberta a
partir dels seus racons, la seva història i
del seu art. En aquestes passejades us
proposem conèixer la ciutat a partir dels
espais més elevats de la ciutat. Parcs,
jardins, castells i barris que han crescut
durant segles a la falda de la muntanya
i que avui en dia han pres una personalitat pròpia.
Us proposem descobrir Barcelona des
de la muntanya acompanyades d’una
guia oficial de Turisme de Catalunya,
per tal de conèixer el passat i present de
la ciutat i gaudir de les tardes de primavera d’una manera especial i diferent.
Professora: Mireia Pons

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

Viatja a les properes
exposicions
Dimarts, de 18 a 19.30 h
Del 19 d’abril al 21 de juny
(9 sessions)
Preu: 71.87 €
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

Mindfulness
Dilluns, de 18.30 a 20 h
Del 25 d’abril al 20 de juny

Tonifica’t i enforteix abdominals, glutis i cames
Dilluns, de 18.30 a 19.45 h
Del 25 d’abril al 20 de juny
(8 sessions)
Preu: 53.24 €

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

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 19 d’abril al 14 de juny
(9 sessions)
Dimecres, d’11.45 a 13 h (Grup D)
Dimecres, de 19 a 20.15 h (Grup E)
Del 20 d’abril al 15 de juny
(9 sessions)
Preu: 59.90 €
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

Ioga: tractament i prevenció de problemes de la
columna vertebral
Dimarts, de 16 a 17.15 h (Grup A)
Del 19 d’abril al 14 de juny
(9 sessions)
Dimecres, de 17.30 a 18.45 h (Grup B)
Del 20 d’abril al 15 de juny
(9 sessions)
Preu: 59.90 €

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

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

Pilates

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

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 25 d’abril al 20 de juny
(8 sessions)
Preu: 53.24 €
Dimecres, de 19 a 20.15 h (Grup D)
Del 20 d’abril al 15 de juny
(9 sessions)
Preu: 59.90 €
El mètode Pilates és un tipus d’entrenament enfocat a la correcció postural amb la finalitat d’obtenir control

Ioguilates
Divendres, de 18.30 a 19.45 h
Del 22 d’abril al 17 de juny
(9 sessions)
Preu: 59.90 €

Marxa nòrdica
Dilluns, de 10 a 11.30 h (Grup A)
Del 25 d’abril al 20 de juny
(8 sessions)

Dimecres, de 18 a 19.30 h (Grup B)
Del 27 d’abril al 15 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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 dilluns:
Tomas Carrillo d’Air Active

Fit boxing
Dilluns, de 20 a 21.15 h
Del 25 d’abril al 20 de juny
(8 sessions)
Preu: 53.24 €
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: d’Air Active

RECURSOS

Italià, nivell bàsic
Dijous, de 20 a 21.30 h
Del 28 d’abril al 16 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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). S’aprofundiran els usos de les preposicions, els temps imperfetto i futuro
semplice dels verbs i els comparatius. 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 roba i del món del
treball.
Professor: Filippo Eracli

Aprofundeix en l’anglès
Dimarts, de 18.30 a 20 h
Del 26 d’abril al 14 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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

Anglès des de zero
Dimarts, de 20.15 a 21.45 h
Del 26 d’abril al 14 de juny
(8 sessions)
Preu: 63.89 €
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

Des de la dècada de 1840 tota la
ciutadania de Barcelona tenia una
prioritat, enderrocar les muralles i
expandir la ciutat. Ho havia resumit el
metge i higienista Pere Felip Monlau,
en el seu projecte titulat Abajo las
murallas!. La ciutat havia de créixer,
si, però com? Qui havia de dissenyar
la ciutat nova? Quins criteris s’havien
de seguir? En la construcció del nou
eixample s’hi barrejaren intrigues,
epidèmies, interessos immobiliaris,
ideals polítics i socials. En aquesta
ruta parlarem de com es va concebre
l’Eixample i com va ser que el dissenyés un enginyer -i no un arquitecte- i
socialista utòpic com Ildefons Cerdà.
Professor: Pere Cowley

Roda el món i torna al Born és el
títol d’un llibre d’Oleguer Junyent
publicat l’any 1910, en el qual l’autor
relata els seus viatges en una època
en què la gent acostumava a viatjar
poc. Tanmateix, el Born havia estat
segles enrere un centre neuràlgic
de la Mediterrània on confluïen més
de 30 llengües diferents i on les botigues del quarter oferien productes
d’arreu. Entre els seus carrers, l’agitada vida artesana i comercial forjà
un caràcter únic en el barri més actiu
i poblat de la ciutat comtal.
Professor: Marc Jobani

AVE BARCINO
Dissabte 28 de maig

EL PARC DE LA CIUTADELLA
Dissabte 14 de maig
Aquesta visita guiada al Parc de la
Ciutadella ens permetrà conèixer la
història d’una part de la ciutat medieval i moderna: el barri medieval i
modern de la Ribera, la construcció
de la fortalesa de la Ciutadella, i la
seva adequació posterior com a seu
de la primer exposició universal de
Barcelona l’any 1888, fins a l’actualitat. Coneixerem, així, la seva història, el seu patrimoni arquitectònic i
algun dels seus misteris.
Professor: Jordi Pisa

CURIOSITATS AL BARRI DE
LA FONT DE LA GUATLLA
Dissabte 21 de maig
La Font de la Guatlla és un barri curiós, atípic, i amb força contrastos.
Situat a la part més baixa de la falda
de Montjuïc, a tocar de la Gran Via,
engloba un conjunt interessant i divers de carrers i cases construïts en
diferents moments des de finals del
segle XIX i, sobretot, al llarg del segle
XX. Antigament havia sigut una zona
rural a tocar de Barcelona i de l’antic
poble de Sants, amb algunes masies disperses envoltades de camps,

Fa 2.000 anys, un grup de legionaris
retirats, després de les guerres Càntabres, van decidir fundar la Colonia
Iulia Ausgusta Faventia Paterna Barcino, en uns terrenys molt fèrtils al
costat de Montjuïc, ben comunicada
per mar i terra i amb un clima força
bo. Una colònia comercial, exempta
de pagar impostos a Roma i amb un
nivell de vida força alt. El “resort”
ideal per un retir ben guanyat. Un
matí per fer un estudi complet del
perímetre de Barcino, descobrir la
seva fundació, les indústries, la política, la religió, l’oci i els negocis.
Professora: Meritxell Carreres,
d’AdaptamBCN

DESCOBERTA DEL NUCLI
HISTÒRIC DEL VELL SARRIÀ
Dissabte 11 de juny
Passejarem pel nucli històric de l’antic poble de Sarrià, al voltant del carrer Major. Visitarem l’antiga església
de Sant Vicenç, la Casa de la Vila, la
Casa Queraltó, el mercat, Can Foix,
el passatge Mallofré, el Reial Monestir de Santa Isabel, Can Senillosa.
Professora: Carolina Chifoni

GABRIEL FERRATER A
BARCELONA
Dissabte 7 de maig
Gabriel Ferrater va néixer a Reus
l’any 1922 i va morir a Sant Cugat del
Vallès el 1972. Entre els anys 1952 i
1963, Ferrater va residir a la ciutat de
Barcelona, i és en aquesta etapa en
què va escriure i publicar la seva obra
poètica. Per commemorar els 100
anys del naixement i els 50 de la mort
de Gabriel Ferrater, us proposem un
itinerari literari, per Sarrià i Sant Gervasi, que ressegueix les passes del
poeta per la ciutat, i ens convida a
gaudir de la descoberta, o de la relectura, de la seva poesia.
Professora: Maria Nunes

LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 7 de maig
Visita guiada a la colònia industrial considerada un dels referents de
l’obra de Gaudí i declarada Bé d’Interès Cultural l’any 1990. L’entorn tranquil de la colònia tèxtil fa que en passejar pels seus carrers et traslladis a
l’atmosfera del segle XIX. A més dels
edificis singulars, la Cripta de Gaudí,
també compta amb un centre d’interpretació amb una exposició permanent que ajuda a apropar-nos al dia
a dia de la colònia. L’accés al recinte
requereix el pagament d’una entrada
que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú

SANT JOAN DESPÍ: AL VOLTANT DEL MODERNISME DE
JOSEP MARIA JUJOL GIBERT
Dimecres 25 de maig
Ens aproparem a la veïna població
de Sant Joan Despí per redescobrir
un dels arquitectes més valuosos
del Modernisme català, en Joaquim
Jujol, qui a més de viure durant un
temps en aquesta població i fer-hi

Dissabte 4 de juny
Amb els seus articles a la revista Star,
Pau Malvido es convertí en cronista de la contracultura dels anys 70.
Anys després, els seus articles serien publicats amb el títol Nosotros,
los malditos. En aquesta ruta llegirem
poesia, cròniques, diaris, cançons
d’alguns i algunes de les poetes, músics i activistes de la contracultura
barcelonina. Des del moviment hippy
dels anys 1970, al punk dels anys
1980 i el moviment okupa dels anys
1990. Qui eren? Com vivien? Contra
què protestaven? Descobrirem que la
cultura també pot ser una forma de
protesta.
Professor: Pere Cowley

LA FESTA DEL CORPUS
CHRISTI A BARCELONA:
L’OU COM BALLA
Dijous 16 de juny, de 10 a 13 h
Gaudirem d’una de les festes més
antigues de la ciutat de Barcelona.
Reculant fins al segle XVII, podrem
copsar espais, arquitectures, patis,
que al voltant de la festivitat de l’ou
com balla, ens permetran passejar
pels carrers més antics de la Barcelona medieval. La Parròquia de Santa
Anna, l’Ateneu Barcelonès, la Casa de
l’Ardiaca, ens rebran guarnits de flors
per mostrar la millor cara dels seus
brolladors, pous, jardins i claustres.
Professora: Carolina Chifoni

VISITA A LA TORRE DE
BELLESGUARD
Dissabte 18 de juny
De totes les obres d’Antoni Gaudí,
la Torre de Bellesguard és la que té
més història. Construïda entre 1900
i 1909, és un dels pocs edificis del
genial arquitecte que segueix habitat
pels seus propietaris, la família Guilera. Gràcies a l’abundància d’aigües
subterrànies, aquest indret sempre
ha estat habitat i fou la residència
reial de l’últim rei del Casal de Barcelona. Aquesta història i d’altres van
influir molt Antoni Gaudí per construir a Bellesguard una obra única,
carregada de simbologia i al·lusions
al passat, envoltada de bellíssims

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 CARICATURA DEL CANT
DELS OCELLS
Dimecres 11 de maig, de 10 a 13 h
Ens apropem al joiós món del cant
dels ocells. Mitjançant una metodologia singular, participativa i motivadora, no només aprendrem a descriure,
diferenciar i identificar els cants dels
ocells sinó, fins i tot, a dibuixar una
caricatura que ens permetrà visualitzar-los i recordar-los per sempre més.
L’activitat s’inicia amb una explicació
teòrica de com descriure, identificar
i traçar sobre el paper el cant dels
ocells per a, tot seguit, caminar per
l’entorn, lentament i silenciosa, per a
observar i escoltar el seu cant.
Professor: Pere Alzina i Bilbeny

DESCOBERTA DE LES DUNES
DE GAVÀ
Dissabte 14 de maig, de 10 a 13 h
La descoberta de les dunes és una
passejada on, a través d’una explicació amena, es descobreix què són
les dunes, la seva importància, la biodiversitat que viu en elles i com es
troba actualment aquest hàbitat a
Catalunya. La passejada ofereix als
participants els coneixements i les
dades necessàries per adoptar una
visió crítica sobre l’ecosistema dunar,
per tal de poder-lo respectar.
Professorat: Anèl·lides, Serveis ambientals marins

LA RICARDA

MAPA
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Dissabte 18 de juny, 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.
Professora: Pilar Herrero, d’Ecoitineraria
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Plaça Fort Pienc, 4-5 · 08013 Barcelona
Tel. 93 232 78 27
fortpienc@fortpienc.org · www.fortpienc.org
facebook.com/centrecivicfortpienc
twitter.com/fortpienc
instagram.com/ccfortpienc

De dilluns a divendres:
de 9 a 21h
Dissabtes:
de 10 a 14h

Arc de Triomf i Marina - L1
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.

Dissabte 21 de maig, de 10 a 13 h
Itinerari fàcil per la zona protegida
del Delta del Llobregat, entre el riu i
l’Aeroport del Prat. Passejarem pels
voltants de l’estany de la Ricarda, de
800 metres de longitud, per apreciar
les seves qualitats ecològiques, ens
trobarem amb elements patrimonials
com la Torre de la Ricarda, i ens pararem a observar ocells.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de Ciència

D’abril a juny del 2022

C. Casp

LA COLLSEROLA MÉS
SALVATGE

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

Itineraris de natura

TALLERS
CULTURALS/
ITINERARIS

C. Lepant

Dissabte 30 d’abril

Dissabte 28 de maig

Itineraris temàtics

NOSOTROS, LOS MALDITOS.
LA CONTRACULTURA A
BARCELONA (1974-2006)

Des de l’estació de Sitges, tot seguint
el GR-92, farem un recorregut que
ens portarà fins a Vilanova. Al llarg
de l’itinerari passarem per una costa
abrupta plena de petites cales amagades i racons deserts fins a arribar
a la platja del Far de Vilanova, on podem agafar el tren de tornada.
Professor: Miquel Carandell, d’Històries de Ciència

C. Marina

RODA EL MÓN I TORNA
AL BORN

Un itinerari pel que fou el primer barri
industrial de Catalunya, el Raval, on
les fàbriques i els habitatges convivien amuntegats. Caminarem per
les ubicacions d’aquestes antigues
fàbriques, cases-fàbriques i pels carrers on dia sí dia també es muntaven
les barricades.
Professora: Meritxell Carreres,
d’AdaptamBCN

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Dissabte 4 de juny, de 10 a 13 h

C. Sardenya

UNA PASSEJADA AMB
CERDÀ PER LA DRETA DE
L’EIXAMPLE

Dissabte 11 de juny

DE SITGES A VILANOVA

C. Sicília

Itineraris de ciutat

però aquest paisatge canvià amb
l’arribada de la industrialització a la
zona. Un bon exemple n’és la Fàbrica Casaramona, avui dia CaixaForum, que ha acabat essent l’edifici
més destacat del barri, i que, tanmateix, no és l’únic element interessant
a descobrir en aquest sector petit i
poc conegut.
Professor: Oleguer Biete

jardins on perdre la noció del temps
i deixar-se impregnar per l’essència i
la màgia de l’obra més desconeguda i
fascinant de Gaudí. L’accés al recinte
requereix el pagament d’una entrada
que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Maria Vallverdú

C. Nàpols

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.

d’arquitecte municipal, va aixecar arquitectures esplèndides com la Torre
de la Creu (1913-1916), Can Negre
(1915-1930) o la Torre Jujol (1932).
L’accés a la Torre de la Creu i a Can
Negre requereix el pagament d’una
entrada que anirà a càrrec dels participants.
Professora: Carolina Chifoni

C. Roger de Flor

EL RAVAL INDUSTRIAL, ENTRE FUMS I MURALLES

ITINERARIS

