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 INFO-FORT PIENC (gener-febrer-març) 
 

ADMINISTRACIÓ:  

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

La comissió d’administració es reincorporarà el 8 de gener en el seu horari habitual. 

Recordeu que si heu de modificar alguna dada (telèfon, direcció, etc ). Adreceu-vos a la 

comissió d’administració de persones sòcies en horari d’atenció. 

CURSOS I TALLERS: 

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

 Les inscripcions de cursos i tallers del 3r trimestre es realitzaran el dimecres 25 de març 

al matí.  

 La butlleta amb tots els cursos i els torns horaris per la inscripció del segon trimestre els 

podreu recollir en el mateix espai de gent gran a partir del 17 de març. 

 ES MOLT IMPORTANT QUE EL DIA DE LES INSCRIPCIONS PORTEU LA BUTLLETA DE CURSOS 

OMPLERTA. 

 El cursos i tallers del segon trimestre finalitzaran el divendres 3 d’abril. 

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@gentgraneixample.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 31 de gener, dia de calçotada amb visita guiada al museu de la pagesia. Sortida a les 

8:00 hores en direcció les comarques de la Selva amb parada en ruta per l’esmorzar inclòs. 

Després del nostre esmorzar ens desplaçarem fins la població de Fogars de la Selva on 

realitzarem una visita guiada pel museu de la pagesia on ens mostraran com era una masia 

típica dels segles XVII – XIX. El guia ens acompanyarà durant tota la visita i ens explicarà els 

elements característics de la seva arquitectura i les seves estances. Coneixerem els principals 

objectes que no podien faltar a cap masia i podrem contemplar una extensa col·lecció d’eines 

del camp i acostar-nos a les feines del dia a dia de la pagesia. Un autèntic viatge en el temps. 

Ens hi acompanyeu?  
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Finalitzada la visita ens traslladarem al restaurant on gaudirem del nostre menú de calçotada. 

Preu: 45 euros. 

Divendres 28 de febrer, visita al museu de la tècnica de Manresa. Sortida a les 8:00 hores en 

direcció a la comarca del Bages amb parada per esmorzar. 

A continuació ens desplaçarem a Manresa on realitzarem una visita guiada al museu de la 

tècnica considerat un dels millors museus a nivells europeu d’aquest sector. El monumental 

edifici dels dipòsits vells (12 milions de litres d’aigua) acull el museu de la tècnica de Manresa 

amb mostres permanents vinculades a l’aigua i el progrés de la ciutat i espais polivalents i 

versàtils que acullen alguns dels grans esdeveniments de la Catalunya Central. És un privilegi 

poder accedir a l’interior d’uns enormes dipòsits d’aigua (2400 metres quadrats de superfície) 

que encara conserven l’estructura, les obertures superiors i fins i tot la humitat. La simple visita 

a l’espai ja és d’un gran interès.  

Finalitzada la visita i si el temps ens ho permet disposarem de temps lliure a la població de 

Manresa. A l’hora convinguda ens desplaçarem al nostre restaurant. 

Preu: 40 euros. 

Divendres 27 de març, descobrint Rupit amb visita al santuari del Far. Sortida a les 8:00 del matí 

direcció la comarca d’Osona amb arribada al nostre restaurant on gaudirem d’un bon esmorzar. 

Tot seguit ens dirigirem a Rupit, bonica població medieval situada al centre geogràfic de 

Collsacabra. Les seves cases daten dels segles XVI i XVII i li donen un aire ancestral i rústic amb 

un especial atractiu. Símbol de la localitat és el seu pont penjant per el qual accedirem al seu 

casc antic. 

A continuació ens desplaçarem al santuari del Far situat a la punta d’una gran cinglera amb 

vistes àmplies vers totes direccions d’on li prové sens dubte el nom. El santuari del Far és un 

dels llocs de més gran visibilitat del país. 

Finalitzades les visites ens traslladarem al restaurant per gaudir d’un bon dinar. 

Preu: 40 euros. 

 

OCI I CULTURA: 

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

 
Activitat: “El pare de la nuvia” al Teatre Condal 
Dia i hora: divendres 24 de gener a les 20:00. 
Preu: 23,15 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: desembre, 7. 9, 14, 16 de gener 
Dia de recollida d’entrades: 17 – 19 de gener. 
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Activitat: “La importància de ser Frank” al teatre Poliorama 
Dia i hora: dissabte 25 de gener a les 17:30. 
Preu: 25,75 euros 
Dies d’inscripció i pagament: mes de desembre i 7,9, 14,16 de gener 
Dia de recollida d’entrades: 21 i 23 de gener. 
 
Activitat: Bilbao y Barcelona: Unidas por la música a l’Auditori. 
Dia i hora: diumenge 26 de gener a les 18:00. 
Preu: 12 euros 
Dies d’inscripció i pagament: desembre i 7, 8 de gener 
Dia de recollida d’entrades: 14, 16, 21, 23  de gener. 
 
Activitat: “Ballets imaginaris” a l’Auditori 
Dia i hora: diumenge 16 de febrer a les 11:30 
Preu: 9 euros 
Dies d’inscripció i pagament: desembre, gener i 4 i 6 de febrer. 
Dia de recollida d’entrades: 11 i 13 de febrer. 
 
Activitat: “Justícia” al Teatre Nacional de Catalunya. 
Dia i hora: diumenge 16 de febrer a les 19:00 
Preu: 20 euros. 
Dies d’inscripció i pagament: mes de desembre i gener. 
Dia de recollida d’entrades: 11 i 13 de febrer. 
 
Activitat: “Festival emergents de Barcelona, debut amb la banda: Selina Ott i Conrad Moya a 
l’Auditori. 
Dia i hora: diumenge 15 de març a les 18:00 
Preu: 12 euros 
Dies d’inscripció i pagament: desembre, gener i febrer 
Dia de recollida d’entrades: 3, 5, 10, 12 de març. 
 
Activitat: “Volta al mon amb la Banda Municipal” a l’Auditori. 
Dia i hora: diumenge 29 de març a les 18:00. 
Preu: 12 euros 
Dies d’inscripció i pagament: desembre, gener i febrer. 
Dia de recollida d’entrades: 24 i 26 de març. 
 
Activitat: “Mambo, concert familiar” a l’Auditori. 
Dia i hora: dissabte 18 d’abril a les 18:00. 
Preu: 9,60 euros 
Dies d’inscripció i pagament: mesos de gener, febrer i març. 
Dia de recollida d’entrades: durant el mes d’abril. 
 
Activitat: “Tarda de  sarsuela amb Marta Matheu i Vicent Ombuena” a l’Auditori 
Dia i hora: diumenge 26 d’abril a les 18:00 
Preu: 12 euros 
Dies d’inscripció i pagament: mesos de gener, febrer i març. 
Dia de recollida d’entrades: 21 i 23 d’abril. 
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CORAL: 

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

Per aquest any 2020 la Coral te prevista la preparació d’una “Obra musical” que interpretarem 
juntament amb les altres corals de la gent gran de l’eixample i acompanyades de l’orquestra 
del Raval.  
Més endavant informarem dels dies i lloc de l’actuació. 
 
I com sempre animem a tothom que vulgui passar una bona estona cantant que s’apunti al grup 
de coral de la Gent Gran del Fort Pienc. 
 

TEATRE: 

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

El grup de teatre de la gent gran segueix preparant l’obra de teatre!! 
 

BALLS I FESTES: 

HORARI D’ATENCIÓ: DISSABTES A LES 17 
 

- 18 de gener, festa amb músic. 
 Recollida de tiquets: dissabte 11 de gener i dilluns 13 de gener de 17 a 18:30. 
 
- 22 de febrer, festa de Carnaval amb berenar. 
 Recollida de tiquets: dissabte 15 de febrer i dilluns 17 de febrer de 17 a 18:30 hores. 
 
- 21 març: festa amb músic. 
Recollida de tiquets: dissabte 14 de març i dilluns 16 de març de 17 a 18:30 hores. 

 

ACTIVITATS DEL DISTRICTE I PROGRAMA DE SALUT: 

 
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.  
Les inscripcions es realitzaran 10 dies abans de cada sortida. 
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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 :  

 

 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 

fortpienc@gentgraneixample.cat  per a enviar dubtes, propostes per millorar i 

qualsevol suggeriment. 
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