desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €

INSCRIPCIONS
Presencials: A partir del 5 de setembre de 9 a 20h
Online: A partir del 5 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.
- El pagament del taller 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

INICIACIÓ A LA PINTURA
Dilluns, de 9.45 a 11.45h (GRUP A)
Del 3 d’octubre al 28 de novembre
(8 sessions)
Dimecres, de 17.30 a 19.30h (GRUP B)
Del 28 de setembre al 23 de novembre (8 sessions)
Preu: 85,18 €
Pinta des de zero i aprofundeix en la
tècnica desitjada: oli, acrílic, aquarel·
la, pastel, tempera... Aprendràs a dominar el color, el traç i la composició
i t’acompanyarem per a que trobis un
llenguatge plàstic propi i personal amb
l’objectiu de realitzar composicions
plenes d’expressivitat i color.
Professora: Emma Fenech

DIBUIX ARTÍSTIC
Dimecres, de 19.45 a 21.15h
Del 28 de setembre al 14 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
Aprèn a dibuixar o millora el teu nivell a
partir de l’observació i la interpretació.
A través d’exercicis per alliberar el teu
traç; ens acostarem al dibuix lineal, a
la taca, a les ombres, les trames i les
textures, i ens introduirem en la figura
i el retrat.
Professora: Emma Fenech

INICIACIÓ A LA CERÀMICA
ARTÍSTICA (*)
Dilluns, de 19.30 a 21h
Del 3 d’octubre al 19 de desembre
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Crea peces úniques de ceràmica sen-

se necessitat de torn, i amb tècniques
de construcció manual com el pessic i
la planxa. Per aconseguir unes peces
acolorides i úniques les decorarem
amb la tècnica de l’engalba amb argiles de diferents colors.
Professora: Rosa Satoca

CERÀMICA MEDITERRÀNIA (*)
Dilluns, de 17.45 a 19.15h
Del 3 d’octubre al 19 de desembre
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Crearem peces de ceràmica úniques
inspirades en les arrels i colors de la
cultura mediterrània, amb tècniques
de construcció manual com el pessic i
la planxa; les decorarem, esmaltarem
i engalbarem prenent com a referent
els diversos estils, llenguatges i motius
de les diferents cultures que habiten al
voltant del mar Mediterrani.
Professora: Rosa Satoca

CERÀMICA ARTÍSTICA (*)
Dijous, de 18 a 19.30h (Grup A)
Dijous, de 19.45 a 21.15h (Grup B)
Del 6 d’octubre al 15 de desembre
(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 fent servir tècniques com
el pessic, la planxa, el xurro i el motlle.
Professora: Rosa Satoca

APRÈN A COSIR A MÀQUINA
FENT UN LOOK NADALENC
Dimarts, de 18 a 19.30h
Del 27 de setembre al 13 de

Aprèn les tècniques bàsiques de costura amb màquina de cosir fent la teva
roba: un pantaló, una faldilla o un vestit. Aprendràs pas a pas com interpretar i marcar el patró a la roba, a tallar a
cosir a màquina i a mà. Imprescindible
portar la màquina de cosir.
Professora: Silvia Jou d’Upcycling
Barcelona

EXPRESSIÓ

TÈCNICA VOCAL: ENTRENA LA
TEVA VEU CANTANT EN GRUP
Dimecres, de 19.45 a 21.15h
Del 28 de setembre al 14 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
Volem sentir la teva veu i guiar-te en
la pràctica del cant. Treballarem la
respiració conscient, el domini vocal,
i trobarem el nostre estil personal interpretatiu cantant les vostres cançons
preferides, amb l’oportunitat de vèncer
les inseguretats de cantar davant dels
altres en un entorn de confiança. No
cal experiència vocal o musical, només
moltes ganes de compartir la teva veu.
Professora: Gisela Villamayor

INTERPRETACIÓ TEATRAL:
DEL TEXT A L’EMOCIÓ
Dimarts, de 20 a 21.30h
Del 27 de setembre al 13 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
Treballarem les emocions a partir
d’un text per treure i descobrir l’actor
o l’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

DANSA CLÀSSICA PER
PRINCIPIANTS (INICIACIÓ)
Divendres, de 17 a 18.30 h
Del 30 de setembre al 2 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
T’agradaria aprendre els passos de
ballet des de zero? 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. Ballet per a persones adultes.
Professora: Carlota Fernández

DANSA CLÀSSICA PER
PRINCIPIANTS (INTERMIG)
Divendres, de 18.30 a 20h
Del 30 de setembre al 2 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
Destinat a aquelles persones que ja
han fet algun trimestre de dansa clàssica per a principiants o que tenen
coneixement del llenguatge i les posicions bàsiques de la dansa clàssica
però volen continuar aprenent la tècnica del ballet i començar a treballar
petites seqüències coreogràfiques.
Ballet per a persones adultes.
Professora: Carlota Fernández

BALLET BARRE
Dissabte, d’11.30 a 13h
De l’1 d’octubre al 3 de desembre
(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 obtenir una millor figura i un
cos més flexible.
Professora: Carlota Fernández

LINE DANCE
(BALL EN LÍNIA MODERN)
Dijous, de 20 a 21.30h
Del 29 de setembre a l’1 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
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 21.30h
Del 3 d’octubre al 19 de
desembre (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
Dijous, de 19 a 20.15h
Del 29 setembre al 15 de desembre
(11 sessions)
Preu: 73.21 €

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

SWING SOLO
Dilluns, de 20 a 21.30h
Del 3 d’octubre al 19 de desembre
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Belluga el cos a ritme de swing, la
música que t’aixeca l’ànim, et dona
alegria i fa moure peus i mans, cos,
ment i malucs. Sortiràs de la classe
amb un somriure i amb el cos renovat
de dalt a baix. No cal parella.
Professora: Swing Cats

SALSA SENSE PARELLA
Dimecres, de 20 a 21.30h
Del 28 de setembre al 14 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
Aprèn Ritmes Llatins: salsa, merengue, txa-txa- txà, batxata... ballant
coreografies diverses i sense parar.
No cal parella.
Professora: Ildefons Vilanova

HUMANITATS

HISTÒRIA DEL CINEMA: EL
CINEMA INDEPENDENT
Dijous, de 19 a 20.30h
Del 29 de setembre al 24 de
novembre (9 sessions)
Preu: 71.87 €
El cinema independent existeix des
del mateix moment en què existeix
una indústria. Així, si hi ha un Hollywood de grans productores, hi
haurà sempre un cinema alternatiu,
tant en les seves formes com en els
seus mètodes de producció. Partint de la crisi dels estudis de finals
dels anys cinquanta i de l’eclosió
de cineastes com John Cassavetes,
traçarem una història del cinema independent des dels seus orígens fins
a l’actualitat, a partir d’alguns dels títols i cineastes més emblemàtics del
cinema indie.
Professora: Violeta Kovacsics

COM DISTRIBUIR LA TEVA
PEL·LÍCULA DE CINEMA INDI
Dimarts, de 19 a 21h
De l’11 al 25 d’octubre (3 sessions)
Preu: 31.94 €

Avui en dia la producció de pel·lícules
independents i autofinançades és
ben freqüent. Creadores i creadors
innovadors i emergents cerquen
espais de difusió i visibilitat. Analitzarem els circuits dels festivals i els
diversos camins i vies d’exhibició per
tal de conèixer i crear eines per l’auto distribució i fer un disseny de les
diverses metodologies de distribució.
Professor: Miquel Martí

ART I PENSAMENT:
LA IL·LUSTRACIÓ I EL
ROMANTICISME
Dilluns, de 19 a 21h
Del 3 d’octubre al 28 de novembre
(8 sessions)
Preu: 85.18 €
La Revolució Francesa és la fita històrica que canviarà la percepció del poder, la sobirania i la política per sempre, situant-se com a escenari central
d’un període on conceptes com a modernitat, ciutadania i progrés veuran la
seva realització en la història. Davant
convulsions com les revolucions burgeses, les invasions napoleòniques o
les guerres d’independència el món
de l’art no serà aliè i passarà de la cort
als salons, del barroc al romanticisme,
del neoclàssic al realisme social… Entendre un període tan important com
aquest és fonamental per entendre el
món en què vivim avui.
Professor: Marcos Yáñez

CONTES D’AMOR, DE MORT I
BOGERIA DE LA LITERATURA
UNIVERSAL
Dijous, de 19 a 20.30h
Del 29 de setembre a l’1 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
L’amor, la mort i la bogeria son percebudes com estats de la naturalesa
humana que sovint es troben relacionats entre sí com si fossin parts
d’un mateix procés immutable. Llegir
per pensar l’amor, la mort i la bogeria des de les diferents perspectives
que ens ofereixen autors com Julio
Cortázar, Leonora Carrignton, William Faulkner, Charlotte Perkins Gilman, Gabriel García Márquez, Jack
London, Carson McCullers, Edgar A.
Poe, Dorothy Parker o Horacio Quiroga, ens convida a endinsar-nos en els
grans relats universals i deixar-nos
sentir en la pròpia pell aquesta amalgama de sensacions torbades.
Professora: Mariona Perramon

PASSEJADES PER REDESCOBRIR LA CIUTAT:
CONFLICTES DEL TOMBANT
DEL SEGLE
Dimarts, de 17.30 a 19.30h
Del 4 d’octubre al 22 de novembre

(7 sessions)
Preu: 74.54 €

desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €

Us proposem descobrir la Barcelona
del tombant de segle, la ciutat revoltada, la ciutat en ebullició, la ciutat industrial i la seva gent. Passejarem pels
carrers de Ciutat Vella per conèixer de
primera mà els conflictes que es van
produir entre patronal i sindicalisme,
les lluites de les dones per aconseguir
la igualtat, la vida nocturna i els canvis que va suposar l’arribada de grans
fortunes d’ultramar. Entrarem de ple a
la Barcelona de les revoltes.
Professora: Mireia Pons

Et preocupen els oblits? Apareixen
lapsus a l’hora de recordar noms?
Notes alguna dificultat a l’hora de dur
a terme tasques que abans feies fàcilment? Abordarem aquestes i altres
qüestions relacionades amb la memòria, el cervell i el seu funcionament
mitjançant exercicis molt dinàmics,
en un ambient respectuós, cordial i
de seguretat. El nostre cervell és el
nostre ordinador portàtil i l’hem de
mantenir en forma i actualitzat.
Professora: Isabel Cayuela

VIATJA A LES PROPERES
EXPOSICIONS

SALUT

Dimarts, de 18 a 19.30h
Del 27 de setembre al 13 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €

TONIFICA’T I ENFORTEIX
ABDOMINALS, GLUTIS I CAMES

Existeixen moltes raons que ens porten a voler visitar un museu o una
exposició. Entre les més rellevants, 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

Dilluns, de 18.30 a 19.45h
Del 19 de setembre al 19 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
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

CREIXEMENT PERSONAL

L’AUTOCONEIXEMENT: LA
BRÚIXOLA INTERIOR
Dilluns, de 18.30 a 20h
Del 3 d’octubre al 19 de desembre
(10 sessions)
Preu: 79.86 €
Cadascú de nosaltres fa cada dia el
seu camí de vida posant en marxa
tots els aspectes que ens configuren
com a persones, d’una manera més
o menys conscient. Són aspectes
que hem anat incorporant mitjançant
l’herència genètica, familiar, cultural,
personalitat, experiències vitals... i
que generen una tendència a pensar,
sentir i actuar davant les relacions i
les situacions que vivim. Explorarem
els aspectes claus que intervenen
en la nostra actitud de vida, observant-nos de manera vivencial i recollint informació sobre nosaltres per
poder evolucionar com a persones
i trobar un equilibri entre el que ens
defineix i el nostre propi benestar.
Professora: Cristina Morales

ESTIMULA LA MEMÒRIA I EL
CERVELL
Dimecres, de 17 a 18.30h
Del 28 de setembre al 14 de

PILATES
Dilluns, de 10 a 11.15h (Grup A)
Dilluns, de 17.30 a 18.45h (Grup B)
Dilluns, de 19 a 20.15h (Grup C)
Del 19 de setembre al 19 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
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 matí: Lucrecia Guio
Professora tarda: Janine Machado

PILATES MAT
Dimecres, de 18.45 a 20h
Del 21 de setembre al 14 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
Vols buidar la teva ment i connectar
amb el teu cos generant la màxima
consciència corporal? Treballarem
els principis fonamentals del mètode: concentració, respiració, control,
centralització, precisió i fluïdesa de
moviment. Aconseguiràs una esquena sana i disponible i alliberaràs ten-

sions a partir de la força abdominal
i l’alineació de la columna vertebral.
Professora: Lucrecia Guio

IOGA
Dimarts, de 17.30 a 18.45h (Grup A)
Dimarts, de 19 a 20.15h (Grup B)
Dimarts, de 20.30 a 21.45h (Grup C)
Del 20 de setembre al 13 de desembre (11 sessions)
Dimecres, d’11.45 a 13h (Grup D)
Dimecres, de 19 a 20.15h (Grup E)
Del 21 de setembre al 14 de
desembre (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.
Professores: Teresa Cortada (Grups
A i E) i Concha Pineda (Grups B, C i D)

IOGA: TRACTAMENT I PREVENCIÓ DE PROBLEMES DE
LA COLUMNA VERTEBRAL
Dimarts, de 16 a 17.15h (Grup A)
Del 20 de setembre al 13 de
desembre (11 sessions)
Dimecres, de 17.30 a 18.45h (Grup B)
Del 21 de setembre al 14 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
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

ESTIRAMENTS, ALINEACIÓ I
TONIFICACIÓ
Dimecres, de 17.30 a 18.45 h
Del 21 de setembre al 14 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
Mitjançant la reeducació postural,
el Pilates, el Ioga i la gimnàstica localitzada, aconseguirem l’alineació
correcta de la nostra columna vertebral i la tonificació de tots els grups
musculars per tenir major disponibilitat i llibertat del nostre cos. Amb els
estiraments, relaxarem les tensions
del dia a dia per sentir-nos més còmodes amb el nostre cos.
Professora: Lucrecia Guio

els mals hàbits posturals.
Professora: Lucrecia Guio

MARXA NÒRDICA
Dilluns, de 10 a 11.30 h (Grup A)
Del 3 d’octubre al 19 de desembre
(10 sessions)
Dimecres, de 18 a 19.30h (Grup B)
Del 28 de setembre al 14 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €
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. Les sortides es realitzaran en diferents espais de la ciutat.
Activitat apta per a tothom. Els bastons aniran a càrrec de l’alumnat.
Professor dilluns: d’Air Active
Professor dimecres: Fernando Bartolomé de Nòrdic Walking Terapèutic (NWT)

FIT BOXING
Dilluns, de 20 a 21.15h
Del 19 setembre al 19 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
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

ZUMBA FITNESS
Dimarts, de 20 a 21.15h
Del 20 de setembre al 13 de
desembre (11 sessions)
Preu: 73.21 €
Treball cardiovascular i de condicionament físic moderat a partir de diferents coreografies i estils musicals.
Balla i fes exercici sense adonar-te’n.
Aquesta disciplina no només t’ajudarà
a cremar calories sinó que també guanyaràs en consciència del cos, coordinació i memòria coreogràfica. Posa’t
en forma i diverteix-te, tot alhora!
Professora: Anna Plana

IDIOMES

IOGUILATES

ANGLÈS PER PRINCIPIANTS

Divendres, de 18.30 a 19.45 h
Del 23 de setembre al 16 de
desembre (12 sessions)
Preu: 79.86 €

Dimarts, de 20.15 a 21.45h
Del 27 de setembre al 13 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €

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

Adreçat a persones que tenen algunes nocions d’anglès i volen continuar aprenent noves paraules i
expressions en aquesta llengua per
entendre-la i comunicar-se millor.
Professor: Ramon Codina

GASTRONOMIA

TAST DE VINS: DENOMINACIONS D’ORIGEN DE LA
PENÍNSULA IBÈRICA (*)
Divendres, de 19.30 a 21h
Del 30 de setembre al 25 de
novembre (8 sessions)
Preu: 63.89 €

EN FAMÍLIA

MÚSICA EN ACCIÓ (18 MESOS
A 3 ANYS)
Dimarts, d’11 a 12 h
Del 27 de setembre al 13 de
desembre (10 sessions)
Preu: 53.24 €
Gaudeix de la música en família
aprenent dinàmiques musicals, jocs
i recursos per a acompanyar els més
petits en la seva descoberta dels
plaers de la música.
Professor: Laura Balil

ITINERARIS
Els itineraris de ciutat i els temàtics són els dissabtes, de 10.30 a 13.30 h, si no
s’indica el contrari. Els itineraris de natura són els dissabtes de 10 a 13 h. Preu:
15,97 €. Places limitades.
Es recomana calçat i roba còmode i portar una ampolla d’aigua. Les caminades
duren entre dues i tres hores, consulteu al vostre metge abans d’inscriure-us.

ITINERARIS DE CIUTAT
INDIANES I IL·LUSTRATS, LA
BARCELONA INDUSTRIOSA
DEL SEGLE XVIII
Dissabte 8 d’octubre
12 de setembre de 1714: fa vint-iquatre hores que ha acabat el setge
a Barcelona. Què passarà a la ciutat? Com es transformarà en els següents anys? En aquesta ruta coneixerem la sorprenent i desconeguda
Barcelona del segle XVIII.
Professor: Pere Cowley

CINEMES DE GRÀCIA
DESAPAREGUTS
Dissabte 15 d’octubre

Us proposem un recorregut pels
cinemes desapareguts del barri de
Gràcia, il·lustrat amb textos literaris
de diversos escriptors que evoquen
la màgia entranyable d’aquells cines
que, com el Roxy, el Rovira, el Mundial, el Selecto, el Delícies i molts
d’altres, el vent s’endugué.
Professora: Maria Nunes

EL BARRI DEL CALL
Dissabte 22 d’octubre
Entre tots els espais que conformen
el barri gòtic de Barcelona, el call de
la ciutat és avui encara un territori
per explorar. Les últimes excavacions al carrer de la Fruita han aportat
noves informacions sobre una de
les comunitats més rellevants de la
Barchinona medieval, la jueva, coneguda en aquells temps com la “bos-

LA TAVERNA DEL NINOT:
UNA HISTÒRIA DE L’EIXAMPLE
ESQUERRA
Dissabte 5 de novembre
Com i quan es va començar a construir l’Eixample Esquerra? Qui va anar
a viure al barri quan molts carrers
encara eren camps? Hi havia masies a l’Eixample? I fàbriques? Per què
s’anomena “Esquerra de l’Eixample”?
A la ruta intentarem trobar respostes
a aquestes i moltes altres preguntes.
Professor: Pere Cowley

ELS CURIOSOS RACONS DEL
CLOT
Dissabte 5 de novembre
Passejarem per una zona potser poc
coneguda de la ciutat que, tanmateix,
reuneix diverses pinzellades del nostre
passat i que fan atractiva descobrir-la.
Professor: Oleguer Biete

LA VERNEDA, DEL SANT
MARTÍ VELL A LA NOVA
BIBLIOTECA GABRIEL
GARCIA MÁRQUEZ
Dissabte 12 de novembre
Des de l’antic Sant Martí Vell, on encara hi trobarem masies com Can
Cadena o Can Planas, i l’antiga església de Sant Martí de Provençals
fins a l’evolució del barri al llarg del
segle XX, arribant a la recent inaugurada Biblioteca Sant Martí - Gabriel
García Márquez (2022).
Professora: Carolina Chifoni

ELS TRES TURONS
Dissabte 26 de novembre
Una passejada pel Turó de la Rovira, la Muntanya Pelada i Vallcarca.
Visitarem les bateries antiaèries i
descobrirem un Parc Güell inèdit. Per
tal de poder accedir gratuïtament a
un dels trams, es recomana portar
el carnet de biblioteques o la targeta

Coneixerem el paper que la Reial
Acadèmia de les Bones Lletres va tenir en la preservació de patrimoni durant la remodelació de la Via Laietana
i el Gòtic per l’exposició del 1929.
També visitarem l’entorn del palau.
Professor: Marc Jobani

PASSEIG PER LES LLIBRERIES DE L’EIXAMPLE, DE
DRETA A ESQUERRA
Dissabte 3 de desembre
Redescobrirem llibreries emblemàtiques, algunes històriques i d’altres
recent nascudes. Des de les llibreries
Jaimes o la Francesa , a la Documenta, passant per la llibreria Altair, l’Alibri o la Finestres. Tot un recorregut
literari per un dels barris mes llegits
de la ciutat.
Professora: Carolina Chifoni

POBLE SEC I LA SATÀLIA
Dissabte, 3 de desembre
El naixement del barri, la guerra i la
postguerra, la Canadenca, però també històries relacionades amb la seva
biblioteca i la seva església i coneixeràs molts edificis modernistes que es
troben als seus carrers.
Professora: Susana Azcoíta

ITINERARIS TEMÀTICS
LA COLÒNIA GÜELL
Dissabte 1 d’octubre
Un dels referents de l’obra de Gaudí.
Passejarem per l’entorn de la colònia
tèxtil, observant els seus edificis singulars i entrarem a la Cripta de Gaudí
i el seu centre d’interpretació. L’entrada val 7,5 € i va a compte de les
persones inscrites.
Professora: Maria Vallverdú

VISITA AL REIAL MONESTIR
DE SANT CUGAT DEL VALLÉS
Dissabte 22 d’octubre
Redescobrirem els orígens del conjunt monàstic benedictí de Sant Cugat, fent una visita exhaustiva al seu
conjunt patrimonial, alhora que analitzarem el seu vincle amb el poble de
Sant Cugat. Visitarem l’ església, el
claustre, la Sala Capitular, el Refectori, i altres espais
Professora: Carolina Chifoni

Dissabte 8 d’octubre

Dissabte 12 de novembre

Descobrirem diversos miradors, vorejarem els turons i gaudirem descobrint els edificis més emblemàtics de
Barcelona a vol d’ocell. Acabarem la
ruta al “Pla dels maduixers” des d’on
baixarem fins a la plaça Kennedy.
Professora: Maria Vallverdú

TALLERS CULTURALS
I ITINERARIS

Passejarem per la Seu d’Ègara, conjunt excepcional de construccions
paleocristianes que ens parlen de les
seves arrels. A més, gaudirem del patrimoni d’una de les ciutats claus de
la industrialització catalana i de les
seves cases i palaus modernistes que
embelleixen el cas històric.
Professor: Jordi Pisa

L’EXPOSICIÓ UNIVERSAL DE
1.888
Dissabte 19 de novembre
L’Exposició de 1888 va ser el primer
gran esdeveniment internacional
que s’organitzà a Barcelona i que va
passar a la història com un model de
desenvolupament. Fou el primer gran
pas de l’economia catalana cap a l’europeïtzació. Barcelona va experimentar una sèrie de canvis urbanístics i va
posar en marxa noves infraestructures i serveis que millorarien la vida de
la ciutadania, al mateix temps que donava una imatge de modernitat a ulls
dels visitants.
Professora: Meritxell Carreras

HOSTATGERIES, FONDES I
HOSTALS DELS SEGLES XVIII
I XIX
Divendres, 25 novembre a les 18 h
Barcelona va comptar amb tavernes i
fondes que van ser nius de cultura i refugi dels nouvinguts. Vine a descobrir
aquells establiments emblemàtics i la
història que els envolta. Parlarem de
les begudes més comunes i maridarem la visita amb un tast. Visita a cinc
fondes. Per fer el tast, que és voluntari, caldrà aportar 3 € el dia de la visita.
Professora: Laura Sancliment

ITINERARIS DE NATURA
ELS ENTORNS DE LA RICARDA
Dissabte 1 d’octubre
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. No es visita
l’interior de la Ricarda, és una passejada per l’entorn natural.
Professor: Marc Magrans

UNA SELVA A TOCAR DE
BARCELONA

De setembre a desembre del 2022
MAPA
C. Casp

Dissabte 15 d’octubre
Ruta per una de les selves del massís de
Collserola: l’alzinar mediterrani. Lianes,
un esponerós estrat arbustiu, impenetrables bardisses, frondoses capçades,
ambient ombrívol... en un magnífic bosc
d’alzines i pins que recorda a una selva
tropical. Dificultat: Mitja, recorregut lineal amb un parell de pujades intenses.
Recomanem bastons.
Professorat: Ecoitineraria
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C. Alí Bey

SERRALADA DE MARINA

Arc de Triomf

Recorregut per la vessant de solana
de Marina. Entre pins i després de visitar la font de l’Alzina, pugem al cim
del Puig Castellar. Aquí trobem un
poblat iber i unes fabuloses vistes.
Després baixarem pel torrent de les
Bruixes, tot visitant dos racons amb
encant: la font de la Bóta i la font del
Drapet.
Professor: Rafa López

LA FAUNA SECRETA DELS
BOSCOS
Dissabte 19 de novembre
Itinerari circular que transcorre per la
serra de Collserola. Passejarem per la
font de la Budellera i el revolt de les Monges. Durant el recorregut observarem diferents rastres i senyals que ens deixen
els animals i aprendrem a diferenciar-los
i, per tant, a saber de la seva presència.
Professor: Xavier Folqué, de Fem natura

CAN CARLET. LES MANDARINES
DE COLLSEROLA
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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 26 de novembre
Un recorregut que de pedrera a pedrera, començant per l’antiga explotació
de Montbau i acabant a la de Sant Cebrià. Pel camí coneixerem una curiosa
ermita del segle XII i una fantàstica explotació de mandarines, amagada en
un racó de la vall. Tot acompanyat d’un
paisatge divers i ric en fauna i flora.
Professorat: Ecoitineraria

C. Almogàvers
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Dissabte, 29 octubre

Districte de
l’Eixample

Fort Pienc

Dijous, 1 de desembre

Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

C. Lepant

Taller per posar en pràctica i ampliar
allò que ja sabem. Converses sobre
viatges, assumptes d’actualitat, llibres i pel·lícules. Es recomana tenir
nivell B1.
Professor: Ramon Codina

Hi ha vida més enllà dels precuinats?
Es pot superar la mandra de cuinar?
La resposta a aquestes dues preguntes les trobaràs fent aquest taller.
Receptes fàcils, ràpides i per a tots
els nivells.
Professor: Josep Vidal

Després de la celebració dels Jocs
Olímpics, la que havia estat una zona
d’indústries, barraques i vies de tren,
es transformà en un barri residencial amb habitatges diversos, edificis
d’oficines, alguns d’aquests obra
d’arquitectes de renom internacional,
certa activitat comercial, d’oci i espais
verds, sense deixar gaires evidències
del seu passat industrial i humil.
Professor: Oleguer Biete

EL PALAU DE REQUESENS

PASSEJANT PER LA CARRETERA DE LES AIGÜES

C. Marina

Divendres, de 18 a 19.30 h
Del 30 de setembre al 2 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €

Dimarts, de 19 a 21 h
Del 4 al 25 d’octubre (4 sessions)
Preu: 42.59 €

Dissabte 29 d’octubre

TERRASSA: EL CONJUNT
ARQUEOLÒGIC DE LES ESGLÉSIES DE SANT PERE

C. Sardenya

CONVERSA EN ANGLÈS

CUINA PER MANDROSOS (*)

LA VILA OLÍMPICA

Gaudir+BCN. Dificultat mitjana: hi ha
una petita pujada i un bon tram d’escales de baixada, no adaptades.
Professora: Alba Casaramona

C. Sicília

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. Es recomana tenir
un coneixement bàsic de l’anglès.
Professor: Ramon Codina

sa e tresor del rei”.
Professor: Marc Jobani

C. Nàpols

Dimarts, de 18.30 a 20h
Del 27 de setembre al 13 de
desembre (10 sessions)
Preu: 79.86 €

Farem un recorregut sensorial per
diferents Denominacions d’Origen
de l’Estat espanyol i Portugal, a través d’una tria dels vins més destacats, que ens permetran descobrir la
història del treball a la vinya. Tastarem diferents varietats de raïm, terroirs i cellers emblemàtics.
Professors: Ramon Guix i Jordi Guillemí de Mercats amb D.O.

C. Roger de Flor

APROFUNDEIX EN L’ANGLÈS

