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Fem memòria. Quins són els canvis del 
nostre entorn més proper.
L’octubre de 2012 es va inaugurar la nova 
estació de metro, però la plaça no va co-
mençar a urbanitzar-se fi ns més tard.
El febrer de 2014, després d’anys de de-
gradació, la reurbanització de la plaça 
André Malraux, situada sobre el vestíbul 
de l’intercanviador de l’Arc de Triomf, va 
ser un fet i i va permetre urbanitzar el tra-
jecte entre Arc de Triomf i el mercat de 
Fort Pienc.
El 15 de desembre passat, l’Ajuntament 
de Barcelona inaugurava una plaça i 
descobria una placa dedicada a l’actriu 
Anna Lizaran (1944-2013), a la confl uència 

entre els carrers Alí Bei, Sicília i Ribes al barri del Fort Pienc.
L’actriu, nascuda a Esparraguera, va iniciar-se al teatre de La Passió del seu 
poble i va tenir una llarga i reeixida carrera escènica amb Els Comediants, 
al Teatre Lliure i al TNC. El món veïnal i de la cultura popular del barri del 
Fort Pienc va col·laborar activament en la inauguració de la plaça. De fet, 
va ser el món associatiu el que va proposar el nom de l’actriu catalana per 
aquest nou espai públic.
Aquest any es torna a obrir un altre espai de gent gran a l’edifi ci de 
Transformadors, al carrer Ausiàs March a tocar del Passeig de Sant Joan.
L’Espai de Gent Gran de Transformadors serà un espai nou que oferirà un 
punt de trobada als veïns i veïnes, sobretot als de la Dreta de l’Eixample. 
Com en els altres espais de gent gran, la participació de les persones serà 
el motor del seu dia a dia i de les seves activitats. Hi ha la previsió que 
s’obri a la tardor.
Des de l’Espai de Gent Gran Fort Pienc aprofi tem per donar les gràcies, 
una vegada més, a les persones voluntàries que desinteressadament fan 
possible la nostra existència i a les persones sòcies que ens acompanyen 
en el foment de les relacions i la promoció de la participació en la vida de 
la comunitat. Foto portada: Inauguració plaça d’Anna Lizaran
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el racó poètic

Apunts...
Al peu d’una olivera
Buscaré no sé pas, dins del no res,
per trobar ni què, ni quan, ni com...
sens el qual, el perquè i de cap manera.
Que prou que ja faria si no fes,
més que furgar un qui ser, on escaure, un nom...
enmig d’un buit profús de cap fal·lera.

Petjaré petjades prou xafades,
amb migrada esma d’empremtar
averany, ni pensa, ni destí.
Uns peus de plantes tan nafrades...
els costa déu i ajuda caminar,
per més que sempre i sempre han fet camí.

Diré al pardal, suau au amiga,
com s’ ho fa per volar i alçar tan alt;
per enlairar, voleiar i planar tan destre.
Que un ocellet, menut com una piga,
voli cels, creui serres, rodi asfalts!

Mentrestant, l’homenet, lluint de mestre.

Si de cas... que bona l’olivera!
que m’ombra i em refresca per pensar,
bajanades com aquestes del davant.

I l’au, que no és pardal, que és cadernera,
se pas si vol ser amiga d’aquest boig de lligar:
perquè em mira de qualsevol manera
i se’m escorpora al cap. 

Després... se’n va volant.

I jo... sense un mal drap

Davant meu, al seient buit de la classe, 
segueix la teva gran categoria humana.

A l’Antoni Picas

Com el vell pi de Formentor, 
gegant guerrer lluitant al vent,
et plau el tast de vols sublims;
planar pel mar i remuntar
rocams i cims... Poder besar
el fi rmament! Posar-hi amb el pinzell,
natures verges, tardorals,
nus i boscatges, els bells mites...
Maquillar-lo després
d’ un arc en cel ple de somriures:
fi lats d’ enyor d’ aquell París 
d’ humor i picardia.
Amb aquarel·les intimes
escampes foc, versos de roses
de joventut i bonhomia
d’ etern amor i llibertat.
Enamorat de cel i mar,
no oblidis mai que som a terra.
Amb tanta pols avui no es veu!
Pinta’ns més dens l’arc d’aliança
de pau i companyia.
Ens restarà per sempre més
la geometria ígnia
que dibuixaven els teus dits
i un mig somriure dins el cel
viu dels teus ulls. 
Tornaràs, sí, en l’ Art d’ un somni.
Seràs senyera que va i ve,
amunt i avall, als nostres cors.

Tònia Torrelles 

l’entrevista

Carmen DíazXavier Rubio Amargant 
En Xavier Rubio ens ofereix un voluntariat per ajudar 
les persones sòcies a fer servir internet i les seves 
aplicacions. 

P.- Xavier, quin balanç en fas d’aquest 
primer curs que imparteixes a la gent 
gran?
R- Estic encantat i molt sorprès per 
la resposta dels assistents a classe. 
Mostren un gran interès per les noves
eines que ens permeten la intercomu-
nicació mitjançant internet i totes les 
seves aplicacions.

P.- Sembla que tens una gran experièn-
cia en l’ensenyament.
R.- Professionalment, sempre he estat 
docent a diferents nivells, i també m’he 
encarregat de temes de gestió i direcció 
a centres de formació.

P.- Tinc entès que la teva formació és 
la de geòleg.
R- Si, sóc especialista en qüestions me-
diambientals.

P.- Això em sona a canvi climàtic.
R.- L’escalfament del planeta i l’efecte 
hivernacle provoquen canvis climà-
tics amb una escala temporal llarga 
(d’anys) a nivell del planeta, i canvis en 
la metereologia a escala cada vegada 
més curta. 

P.-Avui, quins efectes podem detec-
tar-ne?
R.- Canvis en el clima. Pràcticament, 
hem passat de quatre a dues estacions 
l’any, patim fenòmens metereològics 

més intensos, com fortes tempestes, 
inundacions, huracans, incendis, se-
queres més llargues...

Tot això, infl ueix sobre els animals per 
la modifi cació dels seus ecosistemes 
que afecta els processos essencials de 
molts organismes, com el creixement, la 
reproducció i la supervivència i es tro-
ben en risc de desaparèixer totalment, 
i això facilita la proliferació d’espècies 
invasores. 

P.- També afecta les persones?
R.- Sí, sobretot, els més vulnerables: la 
gent gran i els més petits. Es nota un 
augment alarmant d’algunes patologi-
es respiratòries com les al.lèrgies, per la 
mala qualitat de l’aire i canvis de com-
portament produits per l’estrès, entre 
d’altres patologies.

P.- Que hi podem fer? Encara hi som 
a temps de reduir o ralentizar aquests 
canvis?
R.- Sí, podem actuar a diferents nivells i, 
ja que ve al cas, precisament estic pre-
parant una conferència sobre aquest 
tema, amb professionals de la sanitat, 
a la qual invito les persones sòcies de 
l’espai.

Xavier, moltes gràcies, per la teva de-
dicació. No hi faltarem.

Ramón Sabaté

Dibuix
d’Antoni Picas
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col·laboracions

Olga Navarro

Ma. Aurèlia Capmany i Farnés. Néta de 
Sebastià Farnés, un intel·lectual autor de la 
Paremiologia Catalana Comparada. I fi lla d’ 
Aureli Capmany, folklorista i col·laborador 
en revistes infantils, i de Maria Farnés 
Pagès. Va néixer a les acaballes de la 
guerra del 1918, va passar la joventut al 
pis de la família a prop de la Rambla de 
Barcelona, estudia a l’ institut Escola de la 

Generalitat de Catalunya, i es llicencia en fi losofi a i lletres a la Universitat 
de Barcelona de la postguerra.

A partir de 1942 i durant uns quants anys, es dedica a l’ensenyament. El 
1948 (època molt difícil per a la literatura catalana), va guanyar el premi 
Joanot Martorell, amb la novel·la El cel no és transparent. El 1952 queda 
fi nalista amb Necessitem morir i L’altra ciutat, premi Joanot Martorell. El 
prestigi com a narradora li arribarà amb novel·les com Betúlia, El gust 
a la pols i sobretot amb Un lloc entre els morts, premi Sant Jordi 1968. 
L’any 1981 va rebre el premi Ramon Fuster, atorgat pel Col·legi Ofi cial de 
Doctors i Llicenciats en Filosofi a i Lletres, i en Ciències, de Catalunya, el 
1983 va guanyar el premi de critica Serra d’or de literatura infantil i juvenil 
amb El Maletí de la reina d’Hongria.

Com a assagista, sobresurt per les obres on denuncia sobretot, la 
situació de la dona a Catalunya. El 1966 va participar a la Caputxinada, 
una assemblea antifranquista, històricament important. Va intervenir en el 
Míting de la Llibertat el 22 de juny de 1976. Va ser regidora i responsable 
de les Àrees de Cultura i Edicions a l’Ajuntament de Barcelona, durant 
les primeres legislatures del Partit Socialista de Catalunya. Va ser també 
membre de l’Associació d’escriptors en llengua catalana.

Va morir el 2 d’octubre de 1991.

Ma. Aurèlia Capmany i Farnés. Néta de 
Sebastià Farnés, un intel·lectual autor de la 
Paremiologia Catalana Comparada. I fi lla d’ 
Aureli Capmany, folklorista i col·laborador 
en revistes infantils, i de Maria Farnés 
Pagès. Va néixer a les acaballes de la 
guerra del 1918, va passar la joventut al 
pis de la família a prop de la Rambla de 
Barcelona, estudia a l’ institut Escola de la 

Generalitat de Catalunya, i es llicencia en fi losofi a i lletres a la Universitat 

activitats a l’Espai

Festa de les persones sòciesDones fam� es de Catalunya
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� cursió a Montserrat i a Montesquiu

El desenvolupament de la Colònia Güell es va iniciar a l’any 1890 a iniciativa 
de l’empresari Eusebi Güell en la seva fi nca Can Soler de la Torre, situada en el 
terme municipal de Santa Coloma de Cervelló, actual comarca del Baix Llobregat. 
Antoni Gaudi, va construir l’església i la va decorar amb la tècnica del trencadís.  
Al 1990 el conjunt va ser declarat bé d’interès cultural.

Festa de Nadal 

activitats a l’Espai activitats fora de l’Espai

� cursió a la Colonia Güell

Tècnica del trencadís

Cripta

Francesc
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� cursió al Monestir de les AvellanesLa demencia
Trastorno o perturbación de las facultades mentales que se caracteriza 
por alteraciones de la memoria y trastornos de la conducta. Recoge 
enfermedades distintas con el mismo denominador común.
Cuando llama a nuestra puerta, los familiares y cuidadores tienen un 
gran reto por delante. En primer lugar, tener claro el diagnóstico y lo que 
comporta, ello exige una estrecha relación con su médico asegurando su 
seguimiento y control. También deberemos acudir a la asistenta social para 
saber con qué recursos podemos contar y estar preparados para posibles 
eventualidades.
A nivel personal tendremos que aceptar con humildad la liviandad del ser 
y valorar nuestro compromiso con sus renuncias y limites. La creciente 
dependencia introducirá cambios en nuestra vida y relaciones, por lo que 
habrá que reservar un espacio que nos recuerde que hay otra vida detrás 
de la ventana.
El trato con el enfermo tendrá que hacerse desde la comprensión y el 
amor. Con paciencia sortearemos la pérdida de memoria, las obsesiones, 
alucinaciones, acusaciones, reproches, etc. Puede que nos acuse de 
robarle dinero, joyas u otros objetos, siempre recordaremos que no es nada 
personal, es la enfermedad, por ello en lugar de discutir, trataremos de 
ayudarle a encontrar las cosas o desviaremos la atención a otros temas. Si 
no quiere comer o tomar la medicación no le forzaremos ni amenazaremos, 
esperaremos otro momento, ofreceremos otra alternativa, consultaremos 
con el médico. De igual modo actuaremos con la higiene personal, nos 
ofreceremos para ayudar, facilitaremos las cosas, cuidaremos su intimidad, 
prepararemos el baño, toallas, ropa. Cuanto más simplifi quemos todo mejor.
Hay que tener claro que esta enfermedad y sus trastornos nos pondrán a 
prueba y la debemos afrontar desde el amor y el respeto. No sirve de nada 
el discutir, querer convencer, los gritos, peleas o amenazas, sus facultades 
no les permiten razonar. Habrá que buscar actividades a su nivel, doblar 
ropa, ayudarnos a hacer la cama, dejar que se vista en la medida de sus 
posibilidades, pensar en sus afi ciones. Estar a su lado en todo lo que tenga 
autonomía sin intervenir si no es necesario. 
Somos acompañantes y hay cosas que no podemos cambiar, hemos de 
aceptar que la vida sigue su curso y no se puede forzar ni controlar. 

Com de costum, la nostra guia ens presentà el 
xofer tot dient-nos, que conduint era molt bo, 
fi níssim (i realment va ser així). Tot seguit, va 
amenitzar el viatge fent-nos unes explicacions 
històriques sobre el monestir i el lloc on es troba.
Després d’esmorzar a l’àrea de servei, tornàrem 
a l’autocar per anar cap al Monestir. Hi arribàrem 
mitja hora abans del previst. Temps que la 
majoria aprofi tàrem per fer una volta per les 

seves instal·lacions (renoi!, que en som de xafarders).
Ens va fer de guia un germà marista, de veu molt agradable. El primer que ens 
va fer notar és que enfront del monestir hi ha tres lledoners, això volt dir: que si 
hi ha un arbre, t’ofereixen menjar; si n’hi ha dos, et donen aigua i si hi ha tres, et 
proporcionen allotjament. O sigui que ara, el monestir s’utilitza com hostatgeria. 
I també com a casa d’espiritualitat.
El monestir es va fundar el 1166 pels comtes d’Urgell, els primers a viure-hi 
foren els canonges premonstratencs o canonges blancs (pel color del seu hàbit) 
Hi visqueren 650 anys,i des de fa 100 anys, és dels maristes.
Al monestir hi foren enterrats els comtes d’Urgell. A l’època de la desamortització 
de Mendizábal, va ser venut a un banquer lleidatà que va fer-hi una veritable 
espoliació. Entre altres coses, vengué els sarcòfags dels comtes d’Urgell a un 
tal Rockefeller (tots el coneixem) i ara estan exposats a un museu de New York, 
que l’anomenen popularment el museu dels claustres.
Les restes dels comtes ens foren retornades i descansen en unes senzilles 
tombes en els laterals de l’altar major del monestir.

activitats fora de l’Espai

Com de costum, la nostra guia ens presentà el 
xofer tot dient-nos, que conduint era molt bo, 
fi níssim (i realment va ser així). Tot seguit, va 
amenitzar el viatge fent-nos unes explicacions 
històriques sobre el monestir i el lloc on es troba.
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seves instal·lacions (renoi!, que en som de xafarders).

Makcosky

Antoni Bobés

Excursió a Solsona
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Evocación
Aquel mediodía de marzo, sentada frente a él, ella sonreía. Sintió, que 
aquella sonrisa penetraba hasta el fondo de su alma. Hubiera querido 
llenarla de besos, con un impulso tanto más fuerte, cuanto más sabía 
que no podría saciarlo. Paseaban, él ciñéndole la cintura, mientras sus 
sombras se dibujaban en el suelo. Ella, se dejaba llevar de una manera 
lánguida, que provocaba en él un deseo irrefrenable de estrecharla entre 
sus brazos. La quería sin reservas, de una manera absoluta. Recordaba, 
que solos con su amor, solos frente al mar, la vida y el mundo eran tan 
bellos. ¡Qué inefable dicha!
Cada día, su primer pensamiento era para ella. Cada semana, un gozo 
frenético le conmovía ante la idea de volver a verla. Él, la escuchaba 
con verdadero deleite. Ella, le cautivaba con sus palabras sencillas. A 
menudo, cuando la contemplaba, acudían las lágrimas a sus ojos, ante 
la esperanza de una felicidad sin límites. Las cosas más sencillas, con 
ella, se convertían en tesoros indescriptibles. Como llenaba toda su vida. 
¡Qué recuerdos más bellos!
Pero ahora, cuando piensa en ella, se le oprime el corazón y se le nublan 
los ojos. Tiene el alma paralizada con la nostalgia de aquel recuerdo. Le 
invade una tristeza que crece con el tiempo. El dolor de su ausencia ha 
secado su corazón. Pero sigue recordándola, idealizada por la ansiedad 
de la ausencia. Y sabe, que este recuerdo no es otra cosa, que la 
recapitulación de los despojos que quedan de aquel amor.
En sus largas noches de insomnio, con el alma llena de dolor, mide y 
vuelve a medir la inmensidad de su desventura. Sabe que es una tortura 
inútil, que solo le conduce al desencanto y a la locura, pero es lo único 
que llena el vacío de su desolado corazón
Abatido por el recuerdo, ahora, se refugia en la nostalgia. Piensa en la 
amargura que aquel amor ha dejado en su ser, y la insondable soledad 
en la que vive. Busca el sosiego, pero algo le dice, que su descanso solo 
llegará, con el cruel e irrevocable olvido que acompaña a la muerte.

Abad 

activitats fora de l’Espai

� cursió a Sant Benet
Amb la puntualitat que ens caracteritza i que 
confereix seriositat i seny al nostre grup, 
començàrem l’excursió cap al Bages. Primer 
ens vàrem aturar a Monistrol, al restaurant 
que hi ha enfront mateix del cremallera de 
Montserrat, per fer un petit esmorzar i, tot 
seguit, sense entretenir-nos, reprenguérem 
el nostre trajecte, ja que la guia (per cert, 
excel·lent) amb les seves explicacions, ens 
havia engrescat i teníem ganes de gaudir de 
la visita. 

La visita va tenir dos espais: un de fred i 
un de calent. Primer vàrem passar un fred 
considerable a l’església del monestir. Crec 
que tothom estarà d’acord que, malgrat que 
la temperatura era força freda, la guia local va 

aconseguir amb les seves explicacions, fer-nos viure aquells temps llunyans 
d’una forma molt real, això si, molt ben ajudada per les noves tecnologies, que 
tot s’hi val. Em va sorprendre molt gratament el bon estat de la majoria de 
capitells del claustre,que, encara que petit, no deixa de tenir el seu encant.

Seguint la nostra visita, arribàrem a un lloc on hi havia 
unes portes de vidre. Un cop traspassades, tothom 
va deixar de ballar “el ball del fredolic”. L’ambient era 
totalment diferent, calentó, es notava que hi havia una 
bona calefacció. Visitàrem la cuina, el celler, etc., sempre 
amb la companyia d’uns audiovisuals que no deixaren 
de sorprendre’ns. Després passàrem al lloc on havien 
estat les cel·les dels benedictins, que Ramon Casas, 
el penúltim propietari del monestir, va derruir, i les va 
convertir en una gran balconada des d’on es podia 
gaudir d’un esplèndid jardí. I des d’aquest balcó, la 
nostra guia ens va fer la foto de grup, del tot original, 
veieu que guapa és. 

Un cop acabat el dinar, anàrem cap a Manresa al parc de l’Agulla i després 
férem una volteta per la capital de Bages.

Antoni Bobés
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La visita va tenir dos espais: un de fred i 
un de calent. Primer vàrem passar un fred 
considerable a l’església del monestir. Crec 
que tothom estarà d’acord que, malgrat que 
la temperatura era força freda, la guia local va 

aconseguir amb les seves explicacions, fer-nos viure aquells temps llunyans 

90è Aniversari
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Carnestoltes

activitats a l’Espai col·laboracionsactivitats a l’Espai
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CURSOS DE PAGAMENT

Preus públics 2019 (tallers trimestrals)
- Titulars targeta rosa gratuïta: 11,60 €
- Titulars targeta rosa reduïda: 17 €
- Sense targeta rosa: 26,50 €
Ioga
Dilluns i dimecres de 9.30 a 10.30h
Ioga suau
Dilluns i dimecres de 10.30 a 11.30h
Condicionament físic
Dimarts i dijous de 10 a 11h i d’11 a 12h
Coral
Dimecres de 16.30 a 18h

Activa’t i informa’t

HORARI DE LES COMISSIONS

Comissió d’administració: dimecres i 
dijous de 17 a 18.30h.
Comissió de cursos i tallers: dilluns i 
dimarts de 17 a 18.45h. Dimats i dijous 
d’11 a 12 h.
Comissió de excursions: dilluns i 
dimarts de 17 a 18.30h.
Comissió d’oci i cultura: dimarts i 
dimecres de 10 a 12h.
Comissió de la revista: divendres de 17 
a 19h.

RECURSOS:
Habilitats per la Gent Gran, Coses de 
dones, Ment sana, Llegim - parlem - 
interpretem, Genealogia, Història de la 
família, Gaudir de la poesia, Meditació.
N0VES TECNOLOGIES:
Informàtica, Internet, Dispositius 
mòbils: telèfons i tablets, Aula Oberta 
Informàtica, Word.
IDIOMES:
Català, Anglès, Francès.
BALLS:
Sardanes, Sevillanes , Country, Balls 
en línia, Balls de saló.
TALLERS DE MANUALITATS:
Pintura a l’oli, Patchwork, Ganxet i 
mitja, Punt de creu , Tall i confecció, 
Aquarel.la, Manualitats.

DIVERSOS:
Tallers de Cuina, Teatre, Club de 
lectura, Tai-txí, Història de l’art.
JOCS:
Taller de bridge, Taller de canasta, 
Escacs, Rummykub. ALTRES ACTIVITATS DEL PROGRAMA 

Adreçades a la gent gran que resideixi al 
Districte de l’Eixample 
Tallers de memòria, caminades, circuits es-
portius a l’aire lliure, marxa nòrdica i grups 
de suport per a persones en situació d’ad-
versitat. Per a més informació, demanar 
tríptics específi cs a l’Espai.

ACTIVITATS GRATUÏTES 

Informació detallada dels cursos al web: www.gentgraneixample.cat
i a l’horari d’atenció de cursos i tallers

recepta

Espaguetti con salsa de champiñones y ajo

Ingredientes:
1/2 kilo de sardinas, harina, 2 hojas de laurel, 6 granos de pimienta 
en grano 4 dientes de ajo, 1/2 vaso de vinagre, 1/2 vaso de agua, sal, 
tomillo orégano y pimentón dulce.

Elaboración:
Limpiamos bien las sardinas, quitándoles la cabeza y las tripas, se 
ponen en un papel para que se sequen bien.
Las salamos y las pasamos por harina.
En una sartén ponemos aceite las freímos unos minutos y reservamos. 
Colamos el aceite.
Añadimos los ajos y los granos de pimienta, el laurel, orégano y tomillo, 
el vinagre, el agua, el pimentón dulce y removemos.
Incorporamos las sardinas y cocemos cinco minutos, retiramos del 
fuego y dejamos enfriar

Ingredientes para 4 personas: 

500g. de champiñones, 6 dientes 
de ajo, 100ml. de nata liquida para 
cocinar, 400g. de espaguetti, aceite 
de oliva virgen, sal, pimienta blanca 
molida.

Elaboración:
Limpiamos los champiñones y los cortamos, pelamos los dientes de ajo 
y los picamos fi namente.
Calentamos un poco de aceite en una sartén y añadimos los ajos, antes 
de que se doren añadimos los champiñones y cocemos a fuego medio 
durante diez minutos. Salpimentamos y añadimos la nata liquida y 
damos un hervor rápido.
Hervimos los espaguetti, los escurrimos. Separamos los champiñones 
de la nata y mezclamos esta última con los espaguetti. A la hora de 
servir añadimos los champiñones por encima.

Julia Sánchez

Ingredientes para 4 personas: 

500g. de champiñones, 6 dientes 
de ajo, 100ml. de nata liquida para 
cocinar, 400g. de espaguetti, aceite 
de oliva virgen, sal, pimienta blanca 
molida.

Elaboración:

Sardinas en escabeche

Col.labora amb n� altres
Tens ganes de fer coses pel nostre espai?
      Vine a informar-te i fes-te voluntari.
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Espai de gent gran Fort Pienc 
Pl. Fort Pienc, 4-5 - 08013 Barcelona

Tel.: 93 232 78 27
www.gentgraneixample.cat

fortpienc@gentgraneixample.cat

Horari de l’Espai
De dilluns a divendres de 10 a 13h i de 16 a 20h 

Transport
Metro L1- Arc de Triomf i Marina 

Bus: 6, V21, 42, 54, 141


