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Un any que ve i un altre que se’n 
va. I en aquest any que se’n va, se 
n’han anat alguns familiars i amics 
molt estimats que sempre tindran 
un lloc en els nostres cors pels 
moments feliços compartits, la sal 
de la vida. Però la vida segueix el 
seu curs i amb ella la transforma-
ció del nostre districte i la nostra 
pròpia.

El Fort Pienc es caracteritza, cada 
vegada més, per la seva gran diversitat de població; mentre l’autòctona sembla 
disminuir, augmenten els emigrants, els turistes i els visitants, amb evidents dife-
rències culturals i socioeconòmiques. Davant l’enriquiment cultural que pot pro-
duir una diversitat integradora, es produeixen efectes adversos com la destrucció 
del comerç tradicional, la proliferació de nombrosos locals de restauració, l’incre-
ment de soroll, i el nombre de persones en situació de vulnerabilitat a les quals 
cal afegir els menors i ex menors no acompanyats, des que al novembre de 2017 
es va inaugurar el Centre Donar Chabab. A l’Espai Fort Pienc som conscients 
d’aquests canvis al barri i creiem que ens demanen una actitud positiva, oberta i 
d’acollida cap a tot el veïnatge. 

Cal destacar que al barri comptem amb l’Estació de l’Nort d’autobusos, que afa-
voreix un gran moviment de persones de diferents edats, orígens i condició; el 
parc del Nord al costat de l’Estació, l’estació de metro i de trens de l’Arc de Triomf, 
la proximitat al parc de la Ciutadella, al nucli antic i al centre de la ciutat, el que 
constitueix un bon reclam per als turistes.

Tot i certa sensació d’inseguretat, la privilegiada situació geogràfi ca ve provo-
cant l’increment dels preus de l’habitatge i dels lloguers. L’increment del preu de 
l’habitatge afavoreix els propietaris, però el dels lloguers agreuja el problema de 
l’habitatge sobretot per als nostres joves i suposa el relloguer d’habitacions propi 
dels anys de postguerra amb els consegüents problemes de convivència.

La vida dóna moltes voltes, però la qualitat de les persones que formen part de 
l’Espai i del barri, el respecte que mostren a l’altre, la pacífi ca convivència, la soli-
daritat, l’altruisme i l’amistat sostinguda, són estrelles que il·luminen el fi rmament 
del nostre futur omplint-lo d’esperança.

l’editorial

3

el sumari

Canvis
L’editorial  3

El racó poètic   4
Me’n vaig, sense frisança ni soroll, Ramón Sabaté 
Suggeridora, Josefi na Pelayo

L’entrevista  5
 Jordi Casadevall Rovira, Carmen Díaz

Col.laboracions  6 y 16,17
Aprofi tem més la vida…, Antoni Bobés
Parlem de dones famoses de Catalunya:
Mary Santpere, Olga Navarro

Activitats a l’Espai  7 a 11 y 14,15
 Exposició manualitats 

Campionat d’escacs
Curs d‘escriptura creativa: Cuento de Navidad, Esther Cerdá
Festa de Sant Joan
Fí de curs
Castanyada

Sota el cel de Fort Pienc  12
 Casa Estapé, Abad

Activitats fora de l’Espai  13 y 17
 Excursió a Folgueroles, Antoni 

Excursió a Penelles

Recepta de cuina, Julia Sánch�   18
Lasaña de verduras
Manzanas con crema

Activa’t i informa’t  19 

Un any que ve i un altre que se’n 
va. I en aquest any que se’n va, se 
n’han anat alguns familiars i amics 
molt estimats que sempre tindran 
un lloc en els nostres cors pels 
moments feliços compartits, la sal 
de la vida. Però la vida segueix el 
seu curs i amb ella la transforma-
ció del nostre districte i la nostra 
pròpia.

El Fort Pienc es caracteritza, cada 
vegada més, per la seva gran diversitat de població; mentre l’autòctona sembla 
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el racó poètic

Me’n vaig,
sense frisança

ni soroll
No em busqueu la mirada

avui, com cada dia...
que els meus ulls ja han cessat.

Els transità l’ albada,
just quan la llum premia,

sense dol ni comiat.

No malgasteu paraules,
doncs no les puc sentir:
que aquest oient, ja jeu.

S’ han esquinçat les baules
del rast que fi ns ahir,

engrillonà el dolç so de vostra veu.

No dissipeu la fl aire de les fl ors,
que el meu nas resta sec

i no pot odorar-les.
No malmeteu les llàgrimes en plors,

ni la sofrença en gemec,
que cap mèrit no he fet, per honorar-les.

Si de cas us demano...
que cada un de vosaltres

porteu a la memòria,
aquell record més grat
que de mi remembreu. 
Ja sigui, a fe de Déu,
virtuós o de pecat:

doncs a la meva història
hi ha tants, d’uns com dels altres.

I de tots... me’n dolc i me’n ufano!

Ramón Sabaté

l’entrevista

Carmen DíazJordi Casadevall Rovira 
Els nostres companys de Gent Gran estan de sort. 
Tenim un nou professor d’informàtica jove i entusiasta 
del tema. 

P.- Quan va començar el teu interés 
per l’informàtica?

R.- Quan tenia 9 anys, els Reis ens van 
portar, a mi i al meu germà, un ordinador. 
Eren molt primitius y bàsicament s’utilit-
zaven per jugar. Hi havien dos tipus de 
jocs, uns que ja estaven programats i al-
tres que els havia de programar l’usuari 
seguint unes instruccions. El meu germà 
jugava, però a mi m’agradava “manar” al 
ordinador, que fes el que jo volia.

P.- Es a dir, que ja t’agradava la pro-
gramació. 

R.- Efectivament, des dels estudis pri-
maris em vaig decantar per l’informàtica 
de gestió. I sempre he treballat amb em-
preses relacionades amb l’informàtica. 
Els Reis ja ho sabien.

P.- T’agrada l’ensenyament?

R.- Molt. Gaudeixo preparant les classes 
i fent fàcil i comprensiu un tema que no 
ho és gaire.

P.- Com portes les classes a la Gent 
Gran?

R.- Estic molt content amb la resposta. 
Gaudeixo quan m’expliquen que han 
pogut fer alguna gestió per Internet, per 
exemple, treure unes reserves d’un hotel 
sense demanar ajuda als seus fi lls o nets.

P.- A banda d’això, quines afi cions 
tens?

R.- La fotografi a y la historia de Bar-
celona. Formo part d’un grup d’amics 
multidisciplinar que ens agrada fer ru-
tes per la Barcelona històrica-mítica. 
Per exemple, quan la burgesia catalana 
construïa els palaus , tenien per costum 
col·locar escultures del deu Hermes, 
que és el deu del comerç, com a símbol. 
El comerç sempre ha estat una ocupació 
important a la nostra ciutat. Hem foto-
grafi at aquestes escultures a tots el llocs 
on les hem trobat.

P.- Tinc entés que heu participat en 
programes de televisió i heu publicat 
un llibre sobre el tema.

R.- Sí, ens vam re-
partir les rutes. El 
llibre consta de 10 
rutes i durant el tra-
jecte, si trobem una 
representació d’Her-
mes, aprofi tem per 
parlar del contexte i 
descriure el barri. Jo he fet el barri de la 
Ribera (capítol 7).

Moltes gràcies Jordi, pel teu entusias-
me i dedicació

Suggeridora
Suggeridora,
commoguda, 
captiva…
-la veu del vent-
oratge,
aire de l’est
suau i enriquidor,
-m’embolcalla-
m’estremeix de joia, 
em sento encisada.
-Guaito el cel-.
Els cabells
volen a l’aire
lliures, bells…
i el meu somriure 
fl oreix,
pètals de fl or
miren el vent.

Josefi na Pelayo

descriure el barri. Jo he fet el barri de la 
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col·laboracions

Antoni Bobés

Us vull retransmetre la meva experiència després d’haver viscut una 
setmana amb fets que em surten del meu caminar habitual per la vida, 
ja que darrerament he gaudit d’un dinar, d’unes sortides i d’una festa de 
celebració.

Tot això m’ha fet refl exionar, que si un ho pensa fredament, en la vida no 
és tan costós ser feliç. Bé, Per què dic això? Senzillament perquè m’adono 
que després d’haver viscut aquestes experiències, les he gaudit en tres 
etapes. Primer: pensant, preparant i parlant de com volia que fossin. Segon 
punt: vivint-les molt intensament i amb gran il·lusió. Tercer i darrer punt: 
explicant-les de com em van anar i també fent auto critica amb aquestes 
preguntes: podien haver sigut millors?, quins moments no em van satisfer?, 
quins records han deixat petjada en la meva vida? etc… etc…

Sí ja sé que em direu que quan les coses funcionen bé tot és molt fàcil, 
però quan es torcen, com hem de prendre’ns la vida? Si em permeteu, jo us 
diria que hauríem d’aprendre a viure partint d’aquestes actituds: Primera: 
procurar no posar-nos nerviosos, que tot té solució menys la mort, encara 
que si sou creients, hi ha l’esperança d’una vida millor. Segona: estar 
tranquils, ja que així és més fàcil buscar la part dolça o menys amarga de 
la vida, que segur que hi és, per dura que sigui la situació. Si ens deixem 
portar pels nervis, no ens serà gens fàcil trobar-ne la sortida, que sempre 
n’ hi ha una. Penseu en aquella dita: “quan es tanca una porta, s’obre 
una fi nestra”. Tercera: caminar per la vida amb una actitud tranquil·la, 
alegre, optimista, esperançada, i que sigui sempre positiva, mai negativa 
o derrotista.

Després de llegir aquest discurs, tal vegada us preguntareu :A què 
ve tot això?. Molt senzillament, una de les sortides que comentava al 
començament, va ser a Oviedo, a on hi ha el Parc de San Francisco i dins 
hi ha una estàtua de la Mafalda i em va fer pensar en les seves historietes. 

No sé si les coneixeu?

Aleshores m’he permès escriure aquests 
pensaments, amb la il·lusió que si puc 
ajudar que en el món hi hagi més il·lusió i 
felicitat, encara que sigui com un minúscul 
granet de sorra, em dono per molt satisfet.

No sé si les coneixeu?

Aleshores m’he permès escriure aquests 
pensaments, amb la il·lusió que si puc 
ajudar que en el món hi hagi més il·lusió i 
felicitat, encara que sigui com un minúscul 
granet de sorra, em dono per molt satisfet.

activitats a l’Espai

� p� ició manualitatsAprofi tem més la vida gaudint-la amb il·lusió
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activitats a l’Espai activitats a l’Espai

Campionat d’escacs

 Todas las Nochebuenas, cuando la Estrella Polar brilla más, aparecen 
los duendes de la Navidad. Son mágicos y bondadosos; visten trajes de 
color rojo, verde, plateado y dorado, con botas y gorros terminados en 
punta. Unos son jóvenes y otros ancianos, pero todos ayudan con los 
regalos de Navidad.

 En un rinconcito del cielo donde habitan estos duendes, se celebra 
la reunión anual para decidir el regalo que repartirán este año. Acuerdan 
que estas Navidades bajarán a la tierra tantos duendes como sean 
necesarios. A cada duende se le asignará un humano y tendrán que darle 
calor, apoyo y encender su corazón.

 Si un humano es tacaño, le enseñará la generosidad; a otro que 
sienta odio le enseñará cómo amar. Y así, la esperanza, la sabiduría, 
la alegría, la paz, el perdón, compasión, etc… a cada uno lo que más 
necesite.

 Para poder llevar a cabo su tarea con éxito, bajaron a la Tierra unos 
días antes para enseñar bien a cada hombre, mujer y niño, lo que tenían 
que aprender, y en la Nochebuena regresarían.

 Todo el cielo se iluminó aquel día con brillantes puntitos de colores 
que se esparcían por todas partes, llegando hasta donde estaban las 

Curs d’escriptura creativa        Cuento de Navidad

personas que tenían asignadas, en los campos, en las ciudades, en los 
mares; todos tendrían su duende de Navidad.

 Unos se sintieron inmediatamente felices, otros perdonaron, aquellos 
entendieron... El corazón de algunos no se encendía, tenían demasiado 
dolor, agresividad, injusticia, hambre...

 Las casas se preparaban para la Navidad, se llenaban de adornos y 
de luces de colores, los niños ilusionados cantaban villancicos y colgaban 
las bolas en su árbol; los turrones desaparecían de las tiendas; hacía frío 
y por las calles se olían las comidas que se preparaban en los hogares. 

 Llegó la Nochebuena y se veían subir hacia el cielo unos brillantes 
puntitos de colores, eran los duendes que marchaban, primero unos, 
después otros. Habían dejado sus regalos más valiosos a cada uno de los 
humanos, les habían encendido el corazón, pero no a todos.

 Regresaron a su lugar en el cielo, allí donde la Estrella Polar brilla 
más y se dieron cuenta de que no estaban todos, faltaban algunos. Unos 
cuantos habían sentido que su lugar era allí en la Tierra y prefi rieron 
quedarse para ayudar a la gente que más lo necesitaba, a encender el 
corazón de los que no pudieron, a quitar el dolor de los que sufrían y 
apoyar a los que no les iba bien.

 Les quedaba mucho trabajo por hacer y se instalaron en lugares 
que no se les pudiera ver: los que estaban en el campo bajo los matorrales, 
los de la ciudad debajo del suelo o en el cajón de juguetes de los niños, 
los de los mares en las bodegas del barco y así todos encontraron su lugar 
idóneo para poder ayudar a la gente, y desde entonces estos duendes 
salen en las noches más oscuras 
para darnos luz e iluminar nuestro 
camino.

 Ahora llega tu duende, no lo 
dejes escapar, te dará calor, apoyo 
y encenderá tu corazón. 

¡FELIZ NAVIDAD!

Esther Cerdà
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activitats a l’Espai activitats a l’Espai

Festa de  
Sant Joan



sota el cel de Fort Pienc
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col·laboracions

� cursió a FolguerolesCasa Estapé
Son las diez y están, él mirando un librito y ella mirándome 
a mí. Él señala algo en el librito y ella deja de mirarme. 
Ahora los dos me miran. Creo que les intereso. Se alejan 
hasta el fi nal de la acera, pero continúan mirándome. 
Están acercándose. Van a entrar. Les saludo
- Desean algo?- preguntó. 
- Visitarla - contestan.
Él debe tener unos cincuenta años, barba arreglada, gris. 
Escaso pelo largo. Alto muy alto. Ella, de la misma edad, 
pelo negro, ensortijado, delgada, elegante, con gafas 
color naranja.
Me presento: -Soy la casa Estapé, y no deseo otra cosa 

que explicarles como soy-. Asienten.
- “Estamos en la Dreta de l´Eixample, Barrio de Fort Pienc, en el número 6 del 
Passeig de Sant Joan.
Soy una muestra del deseo de la burguesía, de fi nales del siglo XIX y principios del 
siglo XX, de mostrar su estatus social. Fui construida, entre medianeras, durante los 
años 1907 y 1909. Reúno todas las características del “modernisme”: ornamentos 
fl orales, trabajos en hierro forjado, formas onduladas, detalles cerámicos, etc. he 
sido construida en la acera más próxima al Besos, la más solicitada por ser la más 
soleada.
Como pueden ver la pared exterior de la casa, está dividida en dos partes. Los 
cuatro primeros pisos están revestidos de estuco rojo con esgrafi ados fl orales. El 
último piso y remate, son de ladrillo visto, donde destacan cinco ojos de buey, en 
cuyo centro aparecen las iniciales J.S. En la parte superior hay una cúpula de tejas, 
con forma de escamas de cerámica vidriada de colores blanco y verde, coronada 
por una cruz de hierro. 
La tribuna del primer piso es de piedra. Era el lugar donde la señora de la casa, 
tras vestirse con sus mejores joyas, las lucia asomándose a la calle. Las barandillas 
del resto de los balcones son de hierro forjado. Los balcones están decorados con 
abundante cerámica policromada.
En el interior abundan las formas onduladas, el hierro forjado de la barandilla de 
las escaleras y la cerámica vidriada, predominando los tonos verdes. Destaca el 
vestíbulo con una cenefa fl oral en el dintel de la puerta de entrada, un farol de hierro 
forjado con cristal en la pared, y otra cenefa de “trencadis” de colores en el techo”.
- Sepan, también, que en el Eixample, hay múltiples casas entre medianeras, 
del mismo estilo modernista, que son poco conocidas, muy interesantes, y que 
podrían visitar otro día.

Normalment quan anem 
d’excursió, sempre s’inicia de 
la mateixa manera, amb molta 
il·lusió i ganes de passar-ho 
bé, però aquest cop hem 
d’afegir-hi les ganes d’un nou 
retrobament, després de la 
desconnexió entre nosaltres 
per les vacances d’estiu.
Oi què no m’equivoco?..... es notava en l’ambient.
Anàrem a esmorzar al restaurant “Can Puxes” que està a la carretera de Tona a 
Collsuspina, és molt encantador, en un entorn molt bonic, llàstima que l’escala per 
anar el menjador va esborrar part del seu encant.
De l’esmorzar he de dir, que era normalet, però en tastar el pa de coca, va sorgir 
una exclamació que va ser unànime: Renoi, però quin pa tan bo!
Tot seguit anàrem a Folgueroles, per descobrir el món del nostre estimat mossèn-
poeta Jacint Verdaguer. Al lloc on va transcorre la seva infantesa, fi ns als deu anys, 
després va anar a estudiar al seminari de Vic.
La guia local que té cura de la llar museu Verdaguer, ens va fer cinc cèntims del 
seu caràcter, més aviat fort, que li portà un munt de problemes que varen contribuir 
al fet que la seva vida no fos gens fàcil. Però també no van faltar els moments 
dolços com varen ser: els Jocs Florals de Barcelona de l’any 1865, en els que 
va guanyar dos premis, gràcies a les obres “Els minyons d’en Veciana” i “A la 
mort d’en Rafael de Casanova”. En els següents Jocs Florals, va presentar l’obra 
“L’Espanya Naixent” que no va obtenir cap guardó.
Les obres més reconegudes popularment d’en Verdaguer són entre altres 
l’Atlàntida, El Canigó, els cants del Virolai, de l’’Emigrant, els goigs de la Mare de 
Déu de la Mercè, etc.
Un cop realitzada la visita cultural a Folgueroles (crec jo un xic precipitada, ja que 
segons el meu parer, hi va mancar conèixer els llocs més signifi catius del poble en 
la vida d’en Verdaguer) ens encaminàrem a donat un petit tomb per Vic.
A l’hora prevista ja estàvem tots ben acomodats a la taula del nostre restaurant. 
Sí que és cert que fèiem poca broma, però teníem feina en pair i comentar la bona 
dosis de cultura literària que havíem gaudit del nostre país. En la foto podreu veure 
què contens i formalets que estàvem, tant els de la dreta, com els de l’esquerra.
Un cop haver dinat iniciàrem el nostre viatge de retorn cap a caseta, però abans 
férem una petita parada a Granollers, per visitar el centre neuràlgic d’aquesta vila 
amb la seva plaça Porxada.

activitats fora de l’Espai

Abad

Son las diez y están, él mirando un librito y ella mirándome 
a mí. Él señala algo en el librito y ella deja de mirarme. 
Son las diez y están, él mirando un librito y ella mirándome 
a mí. Él señala algo en el librito y ella deja de mirarme. 
Son las diez y están, él mirando un librito y ella mirándome 

Ahora los dos me miran. Creo que les intereso. Se alejan 
hasta el fi nal de la acera, pero continúan mirándome. 
Están acercándose. Van a entrar. Les saludo
- Desean algo?- preguntó. 
- Visitarla - contestan.
Él debe tener unos cincuenta años, barba arreglada, gris. 
Escaso pelo largo. Alto muy alto. Ella, de la misma edad, 
pelo negro, ensortijado, delgada, elegante, con gafas 
color naranja.
Me presento: -Soy la casa Estapé, y no deseo otra cosa 

que explicarles como soy-. Asienten.

Oi què no m’equivoco?..... es notava en l’ambient.

Antoni
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activitats a l’Espai

Castanyada

activitats a l’Espai
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Festa fí de curs
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Parlem de dones fam� es de Catalunya
Mary Santpere.
Era una gran dona, avançada al seu temps, 
la més estimada i popular dels espectacles 
de Barcelona. Va néixer en un viatge en 
tren tornant a Barcelona el 1 de setembre 
del 1913. Filla de Josep Santpere , famós 
actor i cantant, director i empresari teatral 
de Barcelona; la mare fou Rosa Hernández 

coneguda popularment com “Rosita”, que va ser una ballarina clàssica, 
cantant de Sarsueles i actriu.
La Mary es tenia sempre per lletja, era molt alta, 1.76 sense sabates, 
de cabells rossos, molt blanca de pell i ulls de color verd clar; la veu 
no gaire fi na, el cos escultural que moltes vedets li podien envejar, les 
mans llargues i expressives. Tampoc era tant lletja, el que passava era 
que ella accentuava ser-ne més. Era fora de temps, no era normal per la 
seva època, tot i això era molt simpàtica i afectuosa, sobretot alegre. Es 
guanyava la gent de seguida.
Els pares l’apartaren dels escenaris com als altres fi lls, perquè no volien 
que fossin artistes i ella va ser modista i “sombrerera”, fi ns que a l’any 
1939 mentre desmuntaven tota la República, ella que acabava de perdre el 
seu pare va treballar en una comèdia amb Antonio Vico, i així va continuar.
A partir dels anys 50 va fer una immensa carrera artística, tant en el teatre 
com en revistes musicals, alternant català i castellà .També en papers 
cinematogràfi cs, generalment còmics, i basats sovint amb el contrast de 
les dues llengües ; papers d’humilitat i senzillesa i de noia lletja. Treballà 
en escenaris del Paral·lel, on la batejaren amb el sobrenom de la Reina 
del Paral·lel.
Aquesta coneguda avinguda en aquella època era 
molt famosa ja que s’hi concentraven tots els teatres 
de vodevils picantons i les revistes més avençades de 
Barcelona. La Mary va treballar amb Paco Martínez 
Soria, també amb Angel D’Andrés i va fer gires per 
l’Amèrica d’hispanoparlants i fi ns i tot a Miami. 
Presentà espectacles de circ, al començament dels 60 
va treballar al Circ Price de Madrid. També va fer un 
programa a ràdio Barcelona : L’hora de Mary Santpere.
En la nova Espanya post franquista, la Mary ,sempre 

amb el cor que li sortia del pit i la rèplica viva i alta, va aparèixer en el fi lm 
històric sobre Barcelona , La ciutat cremada, de l’any 1976 de l’Antoni 
Ribas. Va treballar amb el cineasta català Ventura Pons, amb el Caprí que 
era un altre còmic molt famós a Barcelona, també amb Luis Garcia Berlanga.
 Es va casar amb Francesc de Paula Pigrau l’any 1940 i tingueren dos fi lls 
Josep Maria i Maria Rosa. Va perdre tràgicament el seu marit, un joier de 
Barcelona ja retirat i molt deprimit, que es va suïcidar durant un viatge en 
el transbordador entre Barcelona i les illes Balears. 
L’any 1984, la Generalitat de Catalunya concedí a la Mary la Creu de Sant 
Jordi. El 1989 va estar de gira per Mallorca amb l’obra teatral Majorica, 
de Xesc Fortesa, que va ser una de les obres mes aclamades pel públic. 
Mary Santpere va morir el 23-9-1992 de sobte en el vol Barcelona –
Madrid fent el seu últim treball en 5 capítols sobre la seva vida, als 79 
anys .Va ser enterrada al cementiri del Poble Nou de Barcelona on també 
hi són els seus pares.
 L’any 2010 s’inaugurà una font monumental a la Rambla Santa Mònica de 
Barcelona, dedicada a la Mary Santpere i al seu pare, dos grans artistes 
Catalans de la Ciutat de Barcelona, i junt amb el seu marit.

Mary Santpere
Era una gran dona, avançada al seu temps, 
la més estimada i popular dels espectacles 
de Barcelona. Va néixer en un viatge en 
tren tornant a Barcelona el 1 de setembre 
del 1913. Filla de Josep Santpere , famós 
actor i cantant, director i empresari teatral 
de Barcelona; la mare fou Rosa Hernández 

coneguda popularment com “Rosita”, que va ser una ballarina clàssica, 

Olga Navarro

activitats fora de l’Espai
� cursió a Penelles
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CURSOS DE PAGAMENT

Preus públics 2020 (tallers trimestrals)
- Titulars targeta rosa gratuïta: 11 €
- Titulars targeta rosa reduïda: 18 €
- Sense targeta rosa: 27,60 €
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, dimarts 
i dijous de 17 a 18.30h.
Comissió d’oci i cultura: dimarts i dijous 
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, Recordant altres 
temps:Juguem?.
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

Lasaña de verduras

Ingredientes:

Manzanas
Crema pastelera
Galletas María
Azúcar
Guindas para decorar

Elaboración:
Mezclar bien ¾ l de leche, las yemas, 
el azúcar, la crema de leche y la 
vainilla. Diluir la harina de maíz en el 
resto de la leche. Remover hasta que 
espese.
Pelar las manzanas y poner a cocer 
en almíbar. Escurrir. Vaciar el corazón 

y rellenar los huecos con la crema. Ponerlas encima de dos galletas y 
adornar con la guinda.

Ingredientes para 2 personas: 

6 Láminas de lasaña, 1 calabacín,
1 berenjena, 1 cebolleta, ajos, 
1 pimiento verde, 1/2 pimiento rojo, 
6-10 champiñones, tomate rallado, 
crema de leche o bechamel, queso 
rallado, sal y pimienta blanca.

Elaboración:
Cortar a dados todas las verduras y sofreír. Añadir los champiñones 
limpios y cortados.
En una olla con agua hervir las láminas de lasaña. Preparar la bandeja 
de hornear con una base de tomate. Montar las láminas de lasaña, 
poner encima la bechamel y el queso rallado. Hornear hasta que esté 
gratinada la parte de arriba.

Julia Sánchez

Ingredientes para 2 personas: 

6 Láminas de lasaña, 1 calabacín,
1 berenjena, 1 cebolleta, ajos, 
1 pimiento verde, 1/2 pimiento rojo, 
6-10 champiñones, tomate rallado, 
crema de leche o bechamel, queso 
rallado, sal y pimienta blanca.

Elaboración:

Ma� anas con crema

Col.labora amb n� altres
Tens ganes de fer coses pel nostre espai?
   Vine a informar-te i fes-te voluntari.

Elaboración
Mezclar bien ¾ l de leche, las yemas, 
el azúcar, la crema de leche y la 
vainilla. Diluir la harina de maíz en el 
resto de la leche. Remover hasta que 
espese.
Pelar las manzanas y poner a cocer 
en almíbar. Escurrir. Vaciar el corazón 

y rellenar los huecos con la crema. Ponerlas encima de dos galletas y 

Para la crema:

1 l de leche
4 Yemas de huevo
100 gr de azúcar
Crema de leche, vainilla
10 gr de harina de maíz
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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


