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 INFO-FORT PIENC (octubre-novembre-desembre) 
 

ADMINISTRACIÓ:  

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

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 2n trimestre es realitzaran el dimarts 10 de 

desembre al matí. Els torns horaris estaran disponibles a partir del 4 de novembre a 

l’Espai. 

 El cursos i tallers del primer trimestre finalitzaran el 19 de desembre. 

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 25 d’octubre, voltant per Penelles, especial cargolada. Sortida a les 8:00 hores en 

direcció les comarques de Lleida amb parada en ruta inclosa per esmorzar. 

A continuació ens desplaçarem per a visitar la curiosa població de Penelles, situada als peus de 

la serra de Bellmunt-Almenara i ple de mural d’estils ben diferents fets amb pintura plàstica, 

esprai, collage de paper, rajoles, vernís, llama, ceràmica, etc. Tot va començar al 2016, els veïns 

trobaven que el poblet estava una mica deixat. Moltes parets de totxana, cases antigues, 

carrers deteriorats, etc. Se’ls va acudir el Gargar, el festival de murals i art rural. Un certamen 

amb diferents objectius: difondre la cultura artística al mon rural, ajudar artistes emergents a 

donar-se a conèixer, canviar l’aspecte del poble i atraure el turisme. 

La temàtica és lliure però es recomana als artistes que no utilitzin la política o la religió per les 

seves obres. De fet, s’anima als creadors a que s’inspirin en els elements propis de Penelles i el 

seu entorn.  
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Tindrem temps lliure per a descobrir i recórrer tots els murals. Seguidament ens traslladarem 

als nostre restaurant per gaudir d’un bon menú. 

Preu: 45 euros per persona. 

Divendres 22 de novembre, visita a Pratdip. Sortida a les 8:00 en direcció les comarques de 

Tarragona amb arribada al nostre restaurant on gaudirem d’un esmorzar inclòs. 

Seguidament ens dirigirem a la població de Pratdip situada en un turó a 245 metres d’altitud. 

El casc antic conté com a elements d’interès l’església parroquial de Santa Maria, de volta 

gòtica, però d’absis i portalada romànics. Conserva dues belles torres de la muralla i les ruïnes 

del castell de Pratdip. Segons la veu popular, les terres de l’entorn del pobles eren poblades 

antigament per una estranya mena d’animals anomenats dips (d’on ve el nom del poble) que 

foren una variant vampiressa del gos, representats en l’antic retaule de Santa Marina i que 

configuren l’escut del poble. 

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

Preu: 40 euros per persona. 

Divendres 13 de desembre, realitzarem el “Pre-Nadal”. Estem acabant de preparar-ho. Estigueu 

atents a les cartelleres de l’espai on anunciarem tota la informació respecte aquesta sortida. 

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: mes d’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. 
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Activitat: “Els sons de Gaudí” amb La Banda Municipal a l’Auditori. 
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. 
 
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.  

 

Ja estem començant aquest nou curs i com ja vàrem anunciar ens podeu seguir en les 
diferents actuacions que anirem fent: 
 

 Auditori de Barcelona, dilluns 9 de desembre. Cantata Mare Nostrum 
 

 Sala d’actes Centre Cívic Fort Pienc, concert de Nadal. Estigueu atents a les cartelleres 
de l’espai on anunciarem les dates properament. 
 

Com sempre us esperem a tot per gaudir amb vosaltres d’una bon estona amb la nostra Coral. 
 
 

Activitat: “Doña Francisquita” al  Liceu. 
Dia i hora: divendres 15 de novembre. 
Preu: 60 euros (platea) 
Dies d’inscripció i pagament: Del 25 de setembre al 3   
d’octubre. 
Dia de recollida d’entrades: 5 i 7 de novembre. 
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TEATRE: 

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

El grup de teatre de la gent gran ja hem començat amb els assajos de la nova obra de teatre!! 
 

BALLS I FESTES: 

HORARI D’ATENCIÓ: DISSABTES A LES 17 
 

- 26 d’octubre: festa de la Castanyada (festa amb berenar). Recollida de tiquets: dissabte 
19 d’octubre i dilluns 21 d’octubre de 17 a 19 hores. 

- 23 de novembre: Recollida de tiquets: dissabte 16 de novembre i dilluns 18 de novembre 
de 17 a 19 hores. 

- 21 de desembre: festa de Nadal (festa amb berenar). Recollida de tiquets: dissabte 14 
de desembre i dilluns 16 de desembre de 17 a 19 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. 
 

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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