
 

Info-FORT PIENC 
                                                                           gener-febrer-març 2019 

INFORMACIÓ DE LES COMISSIONS:                                         
 

ADMINISTRACIÓ: 
Horari d’atenció: dimecres i dijous de 17 a 18.30h. 

 
 

CURSOS I TALLERS: 

ATENCIÓ AMPLIEM HORARI!!                                                                                                                                
Horari d’atenció: dilluns i dimarts de 17 a 18.45  i dimarts i dijous d’11 a 12 

Les inscripcions pels cursos del tercer trimestre es realitzaran el dimarts 12 de març de 2019.  

 

Els fulls amb els nous cursos i l’horari d’inscripció estaran disponibles a l’espai a partir del divendres 

1 de març. 

 
 

REVISTA:  
Horari d’atenció : divendres de 17 a 19h.  

Si voleu col·laborar amb els vostres escrits, es prega ens els feu arribar per correu electrònic. 

Es pot sol· licitar l’adreça al punt d’informació. 

Tanmateix, qualsevol suggeriment que tingueu al respecte del format i/o del contingut de la revista  

serà benvingut i valorat.  

 
 

 

 

EXCURSIONS I VIATGES: 
Horari d’atenció: dilluns, dimarts i dijous de 17 a 18.30h. 

 

Divendres 25 de gener, calçotada amb visita a la població de Breda. Sortida a les 8:00 hores 

direcció a les comarques de la Selva amb una parada en ruta amb esmorzar inclòs. Després del 

nostre esmorzar ens desplaçarem a la població de Breda situada entre la riera de Breda i Repiaix, 

destaquem importants monuments del patrimoni local com l’església de Santa Maria, anomenada 

per primera vegada l’any 1038 església parroquial de la població fins a la desamortització del segle 

XIX. Important per el seu museu de Josep Argay, el seu monestir de Sant Salvador i per la seva 

ceràmica. Aquesta localitat és coneguda perquè en els seus exteriors  es va rodar la coneguda 

sèrie de televisió Ventdelplà. 

Finalitzada la visita ens traslladarem al restaurant on gaudirem del menú de calçotada. 

Preu: 40 euros per persona. 

Inscripcions: Del 17 de desembre al 22 de gener. 

 

Divendres 22 de febrer, el mon de Sant Benet, visita medieval i tast.  Sortida a les 8:00 hores direcció 

a la comarca del Bages. Breu parada per a l’esmorzar inclòs. Seguirem el viatge fins arribar al 

monestir benedictí de Sant Benet, un dels conjunts monàstics més ben conservats de l’edat mitjana 

a Catalunya. Durant els segles XI- XII-XIII va assolir el moment de la seva màxima prosperitat. L’any 

1931 va ser declarat monument nacional. 

A continuació realitzarem la visita medieval guiada on viatjarem en el temps i descobrirem la vida 

d’un monestir on les veus, els sons del dia a dia i les imatges del passat afloren entre les parets 

mil·lenàries, convertint aquesta visita en una experiència singular. Un recorregut pels espais més 

emblemàtics del monestir: l’església, el claustre, el celler i les cel·les de la galeria de Montserrat, 

que us permetrà posar-vos a la pell dels habitants del monestir. Seguidament ens obsequiaran amb 

un tast d’un producte de la botiga del recinte. 

Finalment ens traslladarem al restaurant on gaudirem d’un bon dinar. 

Preu: 45 euros per persona. 

Inscripcions: del 28 de gener al 19 de febrer. 
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Divendres 29 de març  , visita al Solsonès, a la Cripta d’Olius i cementiri modernista. Sortida a les 

8:00 hores direcció al Solsonès amb arribada al restaurant on tindrem l’esmorzar inclòs. A 

continuació ens dirigirem a la localitat de Solsona on realitzarem un recorregut per aquesta bonica 

localitat tot descobrint i resseguint els racons del nucli antic: la catedral, el pou de gel, el museu o 

altres indrets a partir de la vida quotidiana, civil i religiosa de l’època. Més tard ens desplaçarem a 

la població d’Olius on podrem visitar l’església de Sant Esteve, un bona mostra del romànic català 

del segle XI, d’on destaca la seva cripta a la part mes elegant i original de l’església, valorada dins 

de l’art romànic mundial. Al costat, el cementiri modernista de Bernardí Martorell mostra la 

integració d’arquitectura i natura en un exemple únic a Catalunya. 

Finalitzades les visites ens desplaçarem fins el nostre restaurant on gaudirem d’un bon dinar. 

Preu: 40 euros per persona 

Inscripcions: Del 25 de febrer al 26 de març 

   
Agrairem que algun dels assistents fes un breu escrit sobre l’excursió per afegir-lo a la revista. 

 

OCI I CULTURA : 

Horari d’atenció: dimarts i dimecres de 10 a 12h. 

És imprescindible portar el carnet de soci/sòcia per totes les inscripcions. 

Activitat: Visita a l’exposició Velázquez i el segle d’Or al Caixa Forum. 

Dia i hora: dijous 17 de gener a les 10:30, a la porta del museu. 

Preu: 4 euros. 

Dia d’inscripció i pagament: 8-9 de gener. 

 

Activitat: “La Tendresa”, teatre Poliorama. 

Dia i hora: dijous 24 de gener a les 20:30. 

Preu: 17,30 euros. 

Dia d’inscripció i pagament: 8,9, 15, 16 de gener. 

Dia de recollida d’entrades: 22 i 23 de gener. 

 

Activitat: “La bona persona”, al Teatre Nacional. 

Dia i hora: dijous 31 de gener a les 20 hores. 

Preu: 24,50. 

Dia d’inscripció i pagament: 8, 9, 15, 16, 22, 23 de gener. 

Dia de recollida d’entrades: 29 i 30 de gener. 

 

Activitat: Homenatge a Glenn Miller, Swing & jazz rock, a l’Auditori. 

Dia i hora: diumenge 10 de febrer a les 18 hores. 

Preu: 12 euros. 

Dia d’inscripció i pagament: durant el mes de gener. 

Dia de recollida d’entrades: 29 i 30 de gener, 5 i 6 de febrer. 

 

Activitat: “Dansa de la venjança” a la Sala Villarroel. 

Dia i hora: dissabte 16 de febrer a les 18:30 hores. 

Preu: 17,55 euros. 

Dia d’inscripció i pagament: durant el mes de gener i 5, 6 de febrer. 

Dia de recollida de les entrades: 12 i 13 de febrer. 

 

Activitat: Sherezade i el violí de Ray Chen, a l’Auditori. 

Dia i hora: diumenge 24 de febrer a les 11 hores. 

Preu: 15 euros. 

Dia d’inscripció i pagament: mes de gener i 5, 6, 12, 13 de febrer. 

Dia de recollida de les entrades: 19 i 20 de febrer. 

 

 

 

 



 
Activitat: “Se’ns ha anat el Santos al cel”, al Teatre Nacional. 

Dia i hora: dimarts 5 de març a les 20 hores. 

Preu: 14,50. 

Dia d’inscripció i pagament: mes de gener i febrer. 

Dia de recollida de les entrades: 26 i 27 de febrer. 

 

Activitat: “Bach project”, ball i música, al Teatre Nacional. 

Dia i hora: dijous 28 de març a les 20 hores. 

Preu: 24 euros. 

Dia d’inscripció i pagament: mes de gener, febrer i març. 

Dia de recollida de les entrades: 19 i 20 de març. 

 

CORAL: 

 

Per aquest primer trimestre de 2019 la feina de la coral serà la preparació de l’obra musical “Els 

Miserables”. Tothom que estigui interessat l’esperem els dimecres a la tarda.  

Animeu-vos, us esperem!! 

Informar-vos també que el proper diumenge 13 de gener actuarem conjuntament amb altres 

corals del districte en un concert a l’Auditori en favor de l’ONCE. 

 

BALLS I FESTES: 

 

Horari per apuntar-se a les festes de pagament: dissabte i dilluns anteriors a la festa de 17 a 18:30. 
 

Les festes de pagament per aquest trimestre son: 

 

- Carnaval: 9 de març. Per la festa de carnaval és molt important portar un barret!! 

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS CULTURALS: 

 Caldrà realitzar el pagament en el moment de tramitar la inscripció a una activitat.  

 En cap cas es reservarà plaça a les activitats si no es realitza el pagament corresponent.  

 Cada soci/sòcia només podrà inscriure a un màxim de dues persones. 

 És imprescindible portar el carnet en el moment de realitzar la inscripció.  

 
 

PROGRAMA DE SALUT DEL DISTRICTE:  
 

A l’espai trobareu totes les dates i horaris dels diferents tallers. 
 

TALLERS DE MEMÒRIA: 
  

Aquest taller té la finalitat d’ensenyar d’una manera fàcil i autodidacta, diferents mètodes i 

estratègies per cuidar no només la memòria, sinó tots els processos relacionats i implicats per assolir 

un estil de vida actiu i satisfactori. 
 

 

TALLERS DE RESILIÈNCIA: 
 

La resiliència és la capacitat que tenim les persones per fer front a les adversitats, superar-les i sortir 

enfortides. Reaccionar de manera constructiva: superar el desànim, la impotència i l’espera 

passiva de solucions. 

L’espai grupal afavorirà que cada participant escolti la seva pròpia veu i ajudarà a potenciar els 

recursos personals i eines per tal d’afrontar les dificultats, partir d’una actitud positiva, d’obertura 

al canvi, d’ampliar perspectives, d’enfocar solucions i sobretot de ser conscient de la 

responsabilitat individual i compromís necessaris per a passar a l’acció i aconseguir-ho. 

Serà, doncs, un espai on es promourà la reflexió i el diàleg. 

 
 



 
 MARXA NÒRDICA: 

La Marxa Nòrdica és un esport que consisteix en caminar amb l’ajuda d’uns bastons similars als 

d’anar a esquiar. És una activitat de resistència que es realitza a l’aire lliure, adequada a totes les 

persones i edats que vulguin millorar la seva condició física, augmentant la capacitat aeròbica, 

enfortint cames i braços; sense un sobrepès afegit i minimitzant els riscos de lesions. 
 

 

 

  CAMINADES I SENDERISME : 
 

Inscripcions: Recordeu que es realitzaran 7 dies abans de l’activitat, a qualsevol dels espais de gent 

gran de l’Eixample. 

 

Trobareu als diferents espais de gent gran del districte els díptics amb tota l’informació de les 

caminades que es realitzaran durant el trimestre 

 

 

 INFORMACIÓ D’INTERÈS DE L’ESPAI: 
           

 

 El servei d’informació de l’Espai és: de dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h 

 

 Per poder participar en les activitats de l’Espai, caldrà presentar el carnet de soci/sòcia, per 

tant us recomanem el porteu sempre que vingueu a l’equipament.  

 

 RECORDEU!! per les inscripcions dels cursos de pagament, aquest es realitzarà únicament 

mitjançant targeta bancària. 

 retornarà la setmana del 3 al 7 
 Teniu una bústia de suggeriments a la vostra disposició on podeu feu arribar les vostres 

propostes.  

 

 Com ja sabeu el nostre Espai funciona amb la col·laboració de les persones voluntàries les 

quals gestionen les activitats del centre.  

Anima’t a participar activament en alguna de les comissions de treball o bé impartint algun 

curs.  

 

 ATENCIÓ!! Tenim nova adreça de correu electrònic: fortpienc@gentgraneixample.cat                  
Si voleu rebre els fulls informatius i la resta d’informació de l’espai, envieu-nos un correu 

electrònic a aquesta adreça. 

Recorda revisar la teva safata d’spam ja que, per defecte, es col·loca aquí! 

 

web.gentgraneixample.cat 
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