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 INFO-FORT PIENC  (juliol-agost-setembre) 

Les comissions d’oci i cultura, excursions i viatges, cursos i tallers, balls i festes, el grup de 

teatre i el grup de coral reprendran l’horari d’atenció al públic al mes de setembre. 

ADMINISTRACIÓ:  

HORARI D’ATENCIÓ: DIMECRES I DIJOUS DE 17 A 18:30. 

Informem que la comissió d’administració farà atenció al públic fins el proper 18 de juliol 

i es tornarà a incorporar després de vacances el 4 de setembre 

CURSOS I TALLERS: 

HORARI D’ATENCIÓ: DILLUNS I DIMARTS DE 17 A 18:45 I DIMARTS I DIJOUS D’11 A 12 .  

 Les inscripcions per els cursos i tallers del curs 2019-2020 es realitzaran el dimarts 
17 de setembre en l’horari de 10 a 13:30, podeu consultar els torns en el full 
adjunt, a les cartelleres de  l’espai a o a la nostra pàgina web. 
ÉS MOLT IMPORTANT RESPECTAR EL TORNS I LES HORES PER TAL DE FACILITAR LA 
FEINA A LES PERSONES INSCRIPTORES. 

 Les butlletes d’inscripció amb tot els cursos i tallers els tindreu a la vostra 
disposició a partir del 2 de setembre a l’Espai i a la pàgina web. 

 Tindrem un taller nou d’Escriptura creativa i esperem tenir-ne més per al proper 
curs.  

 

REVISTA: 

HORARI D’ATENCIÓ: DIVENDRES DE 17 A 19. 

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

electrònic: fortpienc@gentgranexiample.cat  

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 18:30. 

Divendres 27 de setembre, casa museu Verdaguer. Sortida a les 8:00 hores en direcció les 

comarques d’Osona amb parada en ruta inclosa per esmorzar. 
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A continuació ens desplaçarem fins la casa museu Verdaguer (entrada inclosa), llar 

d’infantesa del poeta Jacint Verdaguer, ens mostraran elements per entendre i saber 

interpretar el llegat del poeta que va posar les bases de la llengua literària a la  

Catalunya moderna. És una casa construïda cap el segle XVII i que ha estat renovada per 

els diferents estadants que l’han habitat. Situada al carrer Major número 7, mostra com 

era la vida d’una família de pagès de poble a l’època del poeta i ens introdueix a la 

biografia i obra de l’autor. 

Un cop finalitzada aquesta interessant visita ens desplaçarem a la ciutat de Vic on 

disposarem de temps lliure amb la nostra guia acompanyant i on podrem visitar entre 

d’altres la famosa plaça del Mercadal, la catedral de sant Pere, etc. 

Finalitzades les visites ens traslladarem al nostre restaurant per a gaudir d’un bon menú. 

Preu: 45 euros per persona 

OCI I CULTURA: 

HORARI D’ATENCIÓ: DIMARTS I DIJOUS DE 10 A 12. 

 
Activitat: “La Rambla de les Flors” al Teatre Nacional de Catalunya. 
Dia i hora: (a concretar, estigueu pendent de les cartelleres de l’espai). 
Preu: 29 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: Octubre. 
Dia de recollida d’entrades: Finals de novembre. 
 
Activitat: “La plaça del diamant” al teatre Poliorama. 
Dia i hora: Dissabte 2 de novembre a les 18 hores. 
Preu: 16 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: mes d’octubre. 
Dia de recollida d’entrades: 29- 31 d’octubre. 
 
Activitat: “El Mago Pop” al teatre Victòria. 
Dia i hora: dijous 14 de novembre a les 20:30 hores. 
Preu: 35 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: mes d’octubre. 
Dia de recollida d’entrades: 29 i 31 d’octubre i 3 i 5 de novembre. 
 

Activitat: “Els sons de Gaudí”  
Dia i hora: Diumenge 17 de novembre a les 18 hores. 
Preu: 12 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: setembre i octubre. 
Dia de recollida de les entrades: 29 i 30 d’octubre i 6 i 13 de novembre. 
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Activitat: “El mon màgic de Disney” a l’Auditori. 
Dia i hora: Diumenge 8 de desembre. 
Preu: 9 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: octubre i novembre 
Dia de recollida d’entrades: 26, 28 de novembre i 3, 5 de desembre. 
 
Activitat: “Concert de Nadal” a l’Auditori. 
Dia i hora: diumenge 15 de desembre a les 18 hores. 
Preu: 12 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: octubre i novembre. 
Dia de recollida d’entrades: 26, 28 de novembre i 3,5 desembre. 
 
Activitat: “Concert de Cap d’Any” a l’Auditori. 
Dia i hora: dissabte 28 de desembre a les 18 hores. 
Preu: 19 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: octubre, novembre i 4,5 de desembre. 
Dia de recollida d’entrades: 10, 12, 17 i 19 de desembre 
 

CORAL: 

HORARI D’ASSAJOS: DIMECRES DE 16:30 A 18:00.  

 

Durant els mesos d’estiu la Coral restarà en espera del nou curs, però desitjant ja la 
tornada, tenim previst un bon grapat d’iniciatives i moltes partitures per assajar. 
Tenim en el calendari programat per el proper trimestre el concert CANTA GRAN a 
l’Auditori, una cantata que cada any proposa l’Ajuntament i que a nosaltres ens agrada 
molt participar-hi. 
 
El grup de Coral anima a totes les persones sòcies a assistir als concerts i si us agrada 
animar-vos a participar i col·laborar amb nosaltres. 
 

TEATRE: 

HORARI D’ASSAJOS: DIMARTS DE 16:15 A 18:15  

 
El grup de teatre de la gent gran reprendrà l’activitat al mes d’octubre, tot aquell que vulgui 
participar i passar una bona estona fent teatre serà benvingut!! 
 

BALLS I FESTES: 

HORARI D’ATENCIÓ: DISSABTES A LES 17 

Totes les activitats de balls i festes reprendran tota l’activitat al mes d’octubre. Estigueu 
atents als propers fulls informatius, a les cartelleres i a la pàgina web. 
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ACTIVITATS DEL DISTRICTE I PROGRAMA DE SALUT: 

 

 SERVEI D’ACOLLIDA ESTIU 2019 
 
Durant el mes d’agost trobareu a la vostra disposició l’espai de gent gran de l’Esquerra 
obert per poder gaudir d’un espai de trobada, espai de joc, aula oberta d’informàtica i 
cinema. 
Els dies i horaris d’obertura:  
De l’ 1 al 30 d’agost (15 d’agost tancat) – De 16:30 a 20 hores. 
Les inscripcions seran al mateix Espai Esquerra de manera presencial a partir del 15 de 
juliol de dilluns a divendres de 10:30 a 12:30 i de 17 a 19. Sinó es realitza aquesta inscripció 
no es podrà participar d’aquest servei. 
 
Espai Esquerra: C/ Rosselló 78-80. Telèfon: 934 108 265 
 
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. 
 

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. 
 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERES DE L’ESPAI :  

 

 Durant tot el mes d’agost l’Espai estarà tancat, ens reincorporem el 2 de 

setembre 

 Recordeu obrir periòdicament les carpetes spam o correu brossa per 

comprovar si hi ha algun missatge de l’espai de Gent Gran. 

 Recordeu també que teniu el nostre correu electrònic per enviar dubtes, 

propostes per millorar. 
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