
8a EDICIÓ
Quinzena de la Salut, la Bellesa i el Benestar

LA SALUT I EL MEDI AMBIENT
09/11 · LA FESTA DE LA SALUT AMB: Assessorament 
professional, tallers i activitats. I torneig de bàsquet, hip-hop, zumba i 
exercicis estimulants. T’esperem a la Pl. Fort Pienc de 10:00 a 15:00 h. 

I DEL 9 AL 24 DE NOVEMBRE GAUDIRÀS DE: 15 dies d’activitats 
gratuïtes / Ofertes de productes / Serveis de salut, bellesa i benestar. 
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CREACIÓ D’UN HORT URBA
Recull GRATIS una planta aromàtica o d’hort de temporada a 
l’Herboristeria Margarida i anima’t a cultivar-la a l’hort urbà que 
crearem al jardí de Ribes cantonada amb Lepant. La planta que 
conreïs tindrà el teu nom i cognom, i te la podràs emportar per a 
consumir quan estigui madura.

Conrearem vegetals, hortalisses i plantes medicinals de temporada, 
plantant, regant, observant com creixen i collint. Coneixerem les 
plantes autòctones, els diferents tipus de cultiu, el seu impacte en el 
medi ambient, i la importància de consumir productes de proximitat.

Descobrirem les propietats nutritives i curatives de cada tipus de 
planta, per què és important consumir diàriament fruites i vegetals 
variats per a créixer forts i saludables, així com la normes d’higiene 
per a preparar i consumir els aliments de l’hort.

Amb la creació d’aquest hort volem aportar, entre tots i totes, 
el nostre granet de sorra per a reivindicar una ciutat més verda, 
per a conèixer les propietats de les plantes i el seu cicle biològic 
i reproductiu.

Del 4 de novembre 
al 31 de gener

ORGANITZEN 
Herboristeria Margarida, Verd Pujol, Eix Fort Pienc, 
Mercat de Fort Pienc

COL·LABOREN 
Escola Sagrat Cor i Escola dels Encants
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Juan José Peña
President de l’Associació de Comerciants Eix Fort Pienc

Enguany serà el vuitè any consecutiu que l’Associació de 
Comerciants Eix Fort Pienc organitza la Quinzena de la Salut i la 
Bellesa al barri. 

En aquesta Quinzena volem emfatitzar en l’impacte que té el 
Medi Ambient sobre la salut. La salut i el benestar de tots estan 
estretament relacionats amb el medi ambient que ens envolta. 
Les conductes individuals, col·lectives i empresarials, que 
potencien un desenvolupament responsable, repercuteixen en 
una millor salut de les persones i de la comunitat, al temps que 
propicien la sostenibilitat del planeta.

Volem promoure que tothom sigui conscient i capaç de començar 
a desenvolupar hàbits més sostenibles i saludables que es 
tradueixen en una vida més feliç i plena. 

En aquesta campanya participen diversos establiments i 
organitzacions. Des de centres mèdics fins a farmàcies, 
consultes de teràpies naturals, herboristeries, perruqueries i 
centres esportius, entre altres entitats del barri, com ara l’Escola 
Ramon Llull, l’Institut Fort Pius, l’Escola Fort Pienc, Serveis 
Socials, el Centre Cívic i el Centre de Gent Gran de Fort Pienc, 
Transformadors i més.    

La Quinzena de la Salut i la Bellesa començarà amb la Festa 
de la Salut, que tindrà lloc a la Plaça del Fort Pienc el pròxim 
9 de novembre. T’apropem el calendari d’activitats i ofertes en 
aquesta revista i et recordem que al web www.EixFortPienc.com 
i a la pàgina de Facebook de l’associació, trobaràs informació de 
les diverses activitats de l’esdeveniment de 15 dies de durada. 

Volem aprofitar l’avinentesa per convidar a tots els veïns del barri 
i de la ciutat de Barcelona, així com als visitants de qualsevol 
edat, a participar en la Quinzena de la Salut i la Bellesa. La salut 
també s’ho val!
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TALLERS 
a la Pl. Fort Pienc

Consultori sobre la postura 
Natural Quiropràctic 
De 10 a 15 h
El ritme frenètic de la nostra 
vida ens porta a cuidar-nos 
menys del que necessitem. 
Descobreix el teu cos, aprèn 
a mantenir una posició co-
rrecta i aposta per la preven-
ció i la correcció de lesions. 

Taller de tes i herbes 
Herbolari Margarida
De 10 a 15 h
Gaudeix d’una degustació i in-
troducció sobre plantes aromà-
tiques i medicinals i aprèn a 
preparar-les de la millor manera, 
tot descobrint els seus usos te-
rapèutics, aromàtics o culinaris.

Consultori de les emocions
Coaching Sostenible
De 10 a 15 h
Descobreix com fer una bona 
gestió de les teves emocions i 
treure el màxim partit de la teva 
comunicació.

Taller d’Art-Teràpia
Amb Petra Greule
De 10 a 14 h 
Descobreix com fer una bona 
gestió de les teves emocions i 
treure el màxim partit de la teva 
comunicació

Taller bcnCONVIUre
de 10 a 14 h 
A les ciutats s’està estenent 
la cultura de la sostenibilitat. 
Jugarem amb un puzzle ge-
gant per conèixer com poden 
reduir el nostre impacte i com 
podríem construir la ciutat en 
la qual ens agradaria viure.

FESTA DE 
LA SALUT 9 Novembre 

de 10 a 15 h 
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Vine la festa de la salut, i 
et regalarem una planteta 

perquè la conreïs 
a la teva casa 

TALLERS 
a l’Escola de Fort Pienc

Taller d’educació emocional i 
educació ambiental
Centre de Logopèdia i Psicologia 
Encaix ·  D’11 a 12 h 
Mitjançant jocs i activitats iden-
tificarem les diferents emocions 
que hi ha i com ens afecten al cos
i la ment, relacionarem aquestes 
emocions amb situacions del 
medi que ens envolta i tractarem 
de trobar solucions a situacions 
mediambientals adverses.

Millorar la comunicació amb 
els fills a través d’activitats 
amb la natura
Espai Piskos · De 12 a 13 h 
El món familiar està molt condi-
cionat per les obligacions i les 
rutines del dia a dia, el que difi-
culta la comunicació i l’expres-
sió de les emocions.  La natura 

ens ofereix moltes possibilitats 
per desenvolupar activitats con-
juntes que ens permeten gaudir, 
compartir, aprendre i descobrir 
una comunicació més profun-
da amb els nostres fills i filles.

ACTIVITATS 

De 10:30 a 11:00 h 
Presentació de la jornada

De 11 a 12 h 
Pasodoble
Centre de Dia Vincles

De 12 a 13 h
Uesportsfit, per estar en 
bona forma
Centre Esportiu Estació del 
Nord

De 13 a 14 h
Balls d’èxit. 
Ildefons Vilanova.



Calendari de
la quinzena

Exposició Off: Què hi ha darrere del teu mòbil? 
Del 4 de novembre al 15 de desembre · Centre Cívic

Creació d’un jardí urbà 
Del 4 de novembre 2019 al 31 de gener de 2020 · Jardí Auditori 

Regal de plantes  
Del l’11 al 30 de novembre · Herbolari Margarida

Renova la teva roba 
6, 13 i 20 de novembre de 18:15 a 20:30 h
23 de novembre de 11 a 12:30 h · Transformadors

Xerrada sobre hàbits d’alimentació saludable
7 de novembre de 16:30 h · Escola Ramón Llull

Millorar la comunicació amb els fills a través d’actividtats amb la natura
9 de novembre de 12 a 13 h · Escola de Fort Pienc 

Taller d’educació emocional i educació ambiental 
9 de novembre 12 h · Escola de Fort Pienc

Consum conscient: Pla personal de millora
12 de novembre a les 9 h · Centre Cívic

Revisió postural amb informe
13 i 20 de novembre de 12 a 13 h. · Natural Quiropràctic

Taller d’escola d’esquena
13 i 20 de novembre de 9:30 a 10:15h. · Natural Quiropràctic

Xerrada “Cuidar de la Natura, cuidar de la nostra salut”
15 de novembre a les 19 h · Biblioteca de Fort Pienc

Taller d’Ecoprint
16 de novembre de 10 a 14 h · Upcycling Barcelona

De l’hiperconsum al consum col.laboratiu 
19 de novembre a les 19 h · Centre Cívic

Taller de costura creativa
21 de novembre a les 19 h · Transformadors

Taller de pranayoga 
23 de novembre de 18 a 19 h · Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Taller amb càpsules de cafè 
21 de novembre de 18 a 20 h · Espai de la gent gran (Centre Cívic)

Cap a la sobirania energètica 
26 de novembre  19 h · Centre Cívic
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Del 9 al 24
de novembre

Visita amb l’especialista          29€

Revisió cardiovascular          99€
(visita E.C.G. i ecocardiograma)

Revisió ginecològica       99€
(visita, ecografia i citologia) 

Visita de pediatria         25€

Una sessió d’1hora de fisioteràpia 30€

Els Consultoris Mèdics Ausiàs Marc donen assistència primària. 
Compten amb un conveni amb la majoria d’assegurances i ofe-
reixen totes les especialitats en medicina. Els més de 50 metges 
que formen l’equip ofereixen un servei complet i proper al barri. 
Enguany és el 10è aniversari al Fort Pienc. 

Ausiàs Marc, 117 - 119, Baixos
932 659 097 · www.cmam.cat 



PROMOCIONS I ACTIVITATS MEDICINA
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La Fundació Hospital de Nens de Barcelona és un dels centres 
pioners en assistència, docència i investigació en pediatria. 
Des de l’Obra Social, treballen en col·laboració i coordinació 
amb serveis socials i entitats socials reconegudes de la ciutat, 
i segueixen un protocol personalitzat amb les famílies dels me-
nors perquè cap nen es quedi sense l’atenció que precisa.
Gràcies a la captació de fons d’empreses i particulars, estan arri-
bant cada vegada a més persones que ho necessiten.

Xerrada d’hàbits saludables d’alimentació
7 de novembre de 16:30 a 18 h

Portar una dieta equilibrada, consumir productes de proximitat 
i temporada, seguir uns horaris, mastegar adequadament… 
aquests i d’altres factors tan simples són vitals per que tota la 
família tingui bona salut i molta energia!

Si vols conèixer més i saber cóm pots millorar la teva 
alimentació en el teu dia a dia, no et perdis aquesta xerrada.

Organitzen:  Cristina Girbau (Nutricionista Fundació   
  Hospital de Nens de Barcelona)

  Cristina Brondo (AMPA Escola Ramón Llull)

Consell de Cent, 437 · 932 310 512
www.hospitaldenens.com
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L’Institut Odontològic del Dr. Jaquet amb més de 25 anys d’ex-
periència, situat al Fort Pienc de Barcelona des de fa 10 anys, 
ofereix als seus pacients un servei d’odontologia responsable. 
Disposen de totes les especialitats (ortodòncia infantil i adults, 
ortodòncia invisible, estètica dental, cirurgia oral, implants den-
tals, pròtesis, radiologia digital). Consideren fonamental la rela-
ció entre el pacient i el professional per tal de garantir la satisfac-
ció dels tractaments realitzats. 

Ausiàs Marc, 117-119, Baixos
932 659 097

Descompte del 30% en ortodòncia 

Descompte del 30% en implants 

Descompte del 20% en odontologia general 

Primera visita gratuïta 

Finançament de fins a 12 mesos sense interessos 

Del 10 al 24
de novembre
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La Previsora General és una mutualitat de previsió social espe-
cialista en assegurances personals amb més de 80 anys de de-
dicació plena i compromís amb el mutualisme i vinculada a diver-
sos àmbits i actors de l’economia social. Ofereix assegurances 
per a empreses, particulars, professionals autònoms i col·lectius. 

Balmes, 28 · 902 28 30 32
www.previsorageneral.com

L’aire contaminat 

redueix l’esperança 

de vida
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Clínica dental d´especialitats amb professionals amb més de 
15 anys d´experiència. Ofereix totes les especialitats dentals: 
Odontologia General, Ortodoncia nens i adults, Rehabilitació i 
Pròtesis, Odontologia Infantil, Cirurgia i Implantologia, Periodon-
cia, Ortodoncia invisible, Estètica, Radiografia digital i Endodon-
cia. El seu objectiu és proporcionar al barri una bona salut dental 
desde el tracte més proper. T’assessoren amb transparència i 
honestitat. 

Gran Via de les Corts Catalanes 758
931 547 951 / 607 828 561

www.omiclinicadental.com

Primera visita gratuïta (amb radiografies incloses)

Blanquejaments dte del 30%

Ortodòncia dte del 20%

Finançament a la teva mida

Del 9 al 24
de novembre
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Eixample Visió és un centre òptic ubicat a l’Eixample que us apro-
pa les darreres tendències en ulleres de les col·leccions més im-
portants, com ara Diesel, Guess, Carolina Herrera, Armani, Ray-
Ban o Vogue, entre d’altres. Són distribuïdors autoritzats d’ulleres 
de protecció esportiva Versport amb certificació federativa. Ofe-
reixen una atenció personalitzada i professional per donar els mi-
llors consells en funció de la problemàtica dels ulls i són especia-
listes en contactologia multifocal 

Fes a casa teva

UN HORT URBÀ

Diputació, 415
932 322 525

*Imprescindible la compra de muntura
*També per a  progressius
*No acumulable a d’altres promocions

50% DE DESCOMPTE EN LENTS 
al comprar ullera completa

Del 9 al 30
de novembre



Quan llencem menjar, 
estem llençant els 
recursos destinats 

a la seva 
producció
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A Faixat Body Scan analitzen el pes del teu cos mesurant en 
grams els tres teixits que el formen: ossi, greixós i magre. Els 
separen per regions (braços, cames i tronc) i extremitats dreta i 
esquerra. El seu ús habitual és pel control i evolució de dietes o 
de l’estat físic. Fan servir la tècnica DEXA (Gold Standard) BOD-
YSCAN amb l’última tecnologia. 

Bailèn, 15, Principal 2 · 932 652 885
www.faixatbodyscam.com

Estudi de Composició
Corporal Avançada  57€

Consisteix en l’estudi de la distribució dels tres 
teixits del cos per regions i extremitats. 

El preu habitual d’aquest servei és de 120€
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L’Herbolari Margarida compta amb una trajectòria de més de 20 
anys al barri del Fort Pienc. La Margarida fou la fundadora i encara 
mantenen el seu nom avui en dia. La Trinitat Alonso va agafar el 
relleu i, des d’aleshores, l’herbolari ha evolucionat per donar un 
servei més actualitzat que cobreix les demandes actuals. Així, 
disposa d’alimentació bio, suplements per a la salut, cosmètica 
natural i serveis i teràpies diverses.

CREACIÓ D’UN JARDÍ DE PLANTES 
AROMÀTIQUES I DE TEMPORADA

Recull una planta aromàtica i de temporada a la Herboristeria 
Margarida i anima’t a cultivar-la l’hort urbà que crearem al jar-
dí de Ribes cantonada amb Lepant.

Organitzen: 
Herboristeria Margarida, Verd Pujol, Mercat de Fort Pienc

Lepant, 172
932 463 790

DEGUSTACIÓ DE PRODUCTES 
DE PROXIMITAT BIO: aliments energètics, 
infusions, sucs i batuts naturals i tes depuratius.

Del 9 al 23
de novembre

Del 9 de
novembre al 
31 de gener



15

Inscripció prèvia a niramayabcn@gmail.com 
o al 617129147 (trucada o whatsapp)
Divendres 23 de novembre de 18 a 19 h 
Centre Cívic Ateneu Fort Pienc 

Niramaya Ayurveda és un centre de medicina natural que, mit-
jançant l’ayurveda, ajuda a les persones sanes a conservar la 
salut i al malalt, a aconseguir-la. Són especialistes en la cura del 
dolor crònic sense cirurgia ni efectes secundaris, columna ver-
tebral, medicina esportiva, obesitat, tractaments per a la pell i 
teràpies mentals i emocionals. El director del centre, Vinodkumar 
Othayoth, és llicenciat en Medicina Alternativa i Teràpies Marma. 
A Niramaya Ayurveda consideren que la salut és un estat de ple-
nitud física i espiritual.

Sicília, 178 · 617 129 147 
www.niramaya.es

ACTIVITAT TALLER DE PRANAYOGA

El Pranayoga és una tècnica de moviment i respiració molt 
antiga de l’Índia. Es practica com a preparació mental i cor-
poral per a les arts marcials típiques del seu país d’origen 
amb l’objectiu d’aprendre tècniques d’autodefensa, concen-
tració i meditació. Permet l’enfortiment intern i la preparació 
de l’energia “Chi”. El taller d’introducció treballarà la respira-
ció i els xacres amb exercicis senzills que podràs incorporar 
al teu dia a dia.

ACTIVITAT
GRATUÏTA
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Natural Quiropràctic és un centre especialitzat en la cura, la pre-
venció i l’alleujament dels mals d’esquena i les articulacions. Cer-
quen les solucions més adients per a cada cas, per exemple: cià-
tica, hèrnies discals, lumbàlgies, vertígens, mala oclusió dental, 
migranyes, pinçaments i fuetades cervicals, entre 
d’altres. Tot plegat amb tractaments naturals, segurs i 
eficaços.

Av. Bogatell, 82 Local 1
931 382 957 // 655 912 443

www.naturalquiropractic.com 

Revisió postural amb informe
Dimecres 13 i 20 de novembre 
De 12 a 13h.  
Una activitat per a detectar les alteracions posturals, solucionar 
el dolor que té el seu origen en una posició incorrecta i identifi-
car els desordres relacionats amb l’equilibri.

Taller d’escola d’esquena
Dimecres 13 i 20 de novembre 
De 9:30 a 10:15 h.
Exercicis per enfortir la musculatura de l’esquena i aconse-
gueix una bona educació postural. Així podràs protegir la teva 
columna vertebral amb exercicis sistemàtics.

Inscripcions gratuïtes fins esgotar places
Inscripcions al 931 382 957 i al 655 912 443
 

XERRADA
GRATUÏTA
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A Espai Psikos BCN trobaràs un equip de psicòlegs formats per 
donar resposta a les diferents etapes del cicle vital, amb espe-
cial incidència al període perinatal, criança, parella i l’etapa adulta. 
L’objectiu és acompanyar a les persones que es troben en crisi 
i vulnerabilitat emocional per tal que puguin desenvolupar noves 
estratègies que els ajudaran a recuperar i mantenir el seu equilibri 
emocional. 

Casp, 78, 4rt 3a
932 652 030 // 619 164 766

www.espaipsikos.com

Xerrada “Cuidar de la natura, cuidar de la nostra salut”
15 de novembre a les 19:00h a la Biblioteca de Fort Pienc

Encara que a les ciutats la relació amb el medi natural pot estar molt 
limitada, la natura continua sent el lloc idoni en el qual recuperem 
amb facilitat el nostre equilibri i benestar, tant en l’àmbit físic, com 
psicològic o emocional.

“Millorar la comunicació amb els fills a través d’activitats 
amb la natura” (Activitat adreçada a pares i mares amb nens/es de 

primària)  9 de novembre a las 12 a 13 h a l’Escola de Fort Pienc

El món familiar està molt condicionat per les obligacions i les rutines 
del dia a dia, el que dificulta la comunicació i l’expressió de les emo-
cions.  La natura ens ofereix moltes possibilitats per desenvolupar 
activitats conjuntes que ens permeten gaudir, compartir, aprendre i 
descobrir una comunicació més profunda amb els nostres fills.

Inscripcions a lola.gonzalez@espaipsikos.com
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El Centre de Logopèdia i Psicologia Encaix és un centre format 
per un equip de professionals: psicòlogues, logopedes i mestres 
amb una àmplia experiència professional. 

L’objectiu d’Encaix és atendre a la persona de manera individual 
i personalitzada. Per això, ofereixen un servei de logopèdia i psi-
cologia per a infants i per a adults, reeducació i reforç escolar, 
Glifing i tallers emocionals, entre d’altres. 

Pujades, 13 - 1-2
619 654 899

www.encaixlogopedia.es

La salut és un estat 

de complet benestar 

físic, mental i 

social

Taller educació emocional i 
educació ambiental · 9 de novembre de d’11 a 12 h

Mitjançant jocs i activitats identificarem les diferents emo-
cions que hi ha i com ens afecten al cos i a la ment, relacio-
narem aquestes emocions amb situacions del medi que ens 
envolta i tractarem de trobar solucions a situacions mediam-
bientals adverses.

ACTIVITAT
GRATUÏTA
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Centre de formació profesional en Coaching, processos de 
Coaching i de mentoring, Mindfulness, Coaching de familia, 
Coaching per a parelles, Coaching nutricional i Coaching 
empresarial.
A Coaching Sostenible et brinden l’oportunitat d’explorar una visió 
nova de la teva pròpia vida personal i professional amb serveis de 
formació sòlides, integradors, coherents i ecològiques.

Casp, 116. 6º 4ª
639 747 065

www.coachingsostenible.com

· Hatha Yoga i Yoga Pilates 

· Nutrició 

· Escola pares i mares 

· Coaching  

· Mindfulness

Formacions en Coaching : 

· CuCoach Practitioner 

· Coach Tècnic 

· Màster Coach Professional Certificat

10 % DE DESCOMPTE
a les següents  activitats i cursos formatius 

Del 9 al 24
de novembre
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El Centre de Dia Vincles ofereix un servei d’acompanyament 
diürn adreçat a persones en situació de dependència que ne-
cessiten organització, supervisió o assistència en les seves ac-
tivitats quotidianes. Basen els seus esforços en aconseguir el 
benestar psicològic dels usuaris. D’altra banda, les activitats de 
rehabilitació i estimulació que realitzen al centre, s’alimenten de 
les preferències d’aquest, per tal d’aconseguir una finalitat tera-
pèutica mitjançant el material i activitats significatives.

Casp, 104 · 935 150 281
www.centredediavincles.com

PASODOBLE! MOLT MÉS QUE BALL!
9 de novembre d’11 a 12 h

Plaça de Fort Pienc 

Vine a la Festa de la Salut a divertir-te a ritme de pasodoble. 
A més de passar una bona estona estimularem els nostres 
músculs i ossos, reforçarem l’equilibri i la ment.
I si no has ballat mai aquest ball tan popular de segur que 
els nostres majors del barri de Fort Pienc et demostraran 
com fer-lo.

ACTIVITAT
GRATUÏTA



FARMÀCIA
GLÒRIA 

TORRENTS GRAU

PR
O

M
O

CI
O

N
S 

I A
C

TI
VI

TA
TS

 D
E 

FA
RM

À
CI

ES
 I 

PA
RA

FA
RM

À
CI

ES

10% DE DESCOMPTE
En tots els tractaments PILEXIL 

15% DE DTE. 
En productes de primeres marques 

de cosmètica

Del 9 al 23
de novembre

Del 9 al 24
de novembre
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Acostar-te les eines per curar-te, cuidar-te i mimar-te és el prin-
cipal objectiu de la Farmàcia Glòria Torrents Grau. Posen a la 
teva disposició serveis addicionals d’homeopatia, fitoteràpia i 
parafarmàcia per millorar el teu estat físic i anímic. A més, el seu 
servei d’assessorament t’aconsellarà els millors productes en 
funció de les teves necessitats.

La Parafarmàcia Eufuy Life és experta en les millors marques de 
productes europeus destinats a la cura i la prevenció de la teva 
salut. Disposen, a més, d’un servei de correu postal nacional i in-
ternacional per a l’enviament de productes naturals i saludables a 
qualsevol lloc del món.

Roger de Flor, 166 
932 461 228

Pg de Sant Joan, 2 Botiga 
932 653 831

PARAFARMÀCIA 
EUFUY LIFE
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FARMÀCIA
Mª ÀNGELS 

SALVADÓ I LLADÓS
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Productes per a la cura de la teva salut i també per a mantenir 
la bellesa del teu cos. A la Farmàcia Lda. Mª Àngels Salvadó 
i Lladós posen a la teva disposició un servei d’assessorament 
personalitzat on t’aproparan els medicaments que et recepten 
els metges i altres productes de cosmètica per a la teva cura 
personal. 

Ofereix una gran varietat de possibilitats per a millorar la teva 
salut, com ara dietètica i productes naturals, productes per a 
mares i bebès, productes d’higiene, òptica, ortopèdia, i també 
cosmètics. La Farmàcia Marina és la farmàcia de tota la vida on 
el més important és l’assesoria i l’atenció personalitzada per la 
salut al benestar dels seus clients.

Pg. Sant Joan, 2, Botiga 
932 314 605

Casp, 151
932 319 406

10% DE DESCOMPTE 
en cures de cosmètica facial

10% DE DESCOMPTE 
en cures de cosmètica facial

FARMÀCIA
MARINA BCN



PARAFARMÀCIA 
SHIPPO

El medicaments que
ja no necessites, 

porta’ls a la 
FARMÀCIA
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Troba productes especialitzats en llet de fórmula infantil, producte 
nutricèutic (omega3, col·lagens, àcid hialurònic, vitamines i fibra, 
entre d’altres) i dermoestètica. Els seus preus competitius i el 
seu servei professional t’aproparan els productes més adients 
a les teves necessitats. El servei d’enviament postal arriba al 
conjunt del territori europeu i a la Xina.

Roger de Flor, 96  
930 079 115

10% DE DESCOMPTE
en tots els productes  

Del 10 al 24
de novembre
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Uesports Barcelona és un centre esportiu que va més enllà d’una 
sala. Està situat a l’antiga Estació del Nord de trens. Aquesta ins-
tal·lació d’estil modernista amaga racons emblemàtics i ofereix un 
gran ventall d’activitats dirigides. Tota una oferta de fitness i be-
nestar al centre de Barcelona. També podeu gaudir d’una piscina 
climatitzada de 25x12,5 metres i hidromassatge, entre d’altres.

Nàpols, 42 · 932 650 286 
www.uesports.cat

VAL D’UN 100% DTE PER LA MATRÍCULA 
Passeu a veure’ns durant la Fira a la carpa de UFEC.

Dinamic-Sports Rodats és una Escola de Patinatge situada a Bar-
celona que ofereix els seus serveis des del 1993. Es caracteritza 
per un servei proper i personal de la mà dels millors monitors de 
patinatge. Si necessites també canviar els teus patins, l’assesso-
rament personalitzat de la botiga t’ajudarà a escollir els més apro-
piats per a les teves necessitats. 

Casp, 75 · 932 651 276 
www.rodats.com

Contractant un any de curs de patinatge 
amb Rodats, patins LA Marató abec 7, 4X90 

amb fre i proteccions GRATIS 
(promoció vàlida 9 de novembre al 31 de desembre) 

Del 10 al 24
de novembre

Fins a fi 
d’existències 
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Freatic és un establiment que ofereix formació de qualitat en es-
peleobusseig i busseig tècnic. A més, han ampliat els seus ser-
veis oferint material i equipament per a aquelles persones que, 
com nosaltres, busquen els millors productes per portar a terme 
les seves activitats amb les millors garanties. A la seva botiga on-
line trobareu tots els productes que aviat incorporaran novetats 
en diverses disciplines com, per exemple, l’escalada, l’alpinisme 
o l’esquí de muntanya.

Castillejos, 166 · 934 615 970
www.freatic.com

L’equipament de 
muntanya més 

sostenible és el 
de qualitat
que dura

Regal d’uns mitjons tèrmics, amb la compra
d’una combinació interior de la marca SANTI

Fins a fi 
d’existències 
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Del 9 al 24
de novembre
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Respecte l’entorn

natural quan 

practiquis esport

Inercia és una botiga d’apassionats i apassionades dels esports 
urbans com els patins, el longboard, l’skate, patinets i patinets 
elèctrics. Compten amb una experiència superior als 10 anys 
en assessorament als clients. També disposen de patins, long-
boards i patinets de lloguer. Us hi esperem!

Roger de Flor, 10
934 869 256

Whatsapp: 636 451 242

10% DE DESCOMPTE 
DEL PREU EN TOTS ELS ARTICLES

* No aplicable a altres ofertes.



Del 9 al 24
de novembre
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Reebok Crossfit BCN és un centre amb un innovador tipus d’en-
trenament, el crossfit, que treballa tot el cos en el seu conjunt. 
Preparen entrenaments molt diferents i nous que suposen un rep-
te per a les persones. Els resultats dels entrenaments a Reebok 
Crossfit BCN són molt efectius, ja que els moviments que practi-
quen són els que es fan servir a la vida quotidiana. 

Ribes, 23
www.reebokcrossfitbcn.com

Si t’apropes a l’establiment amb aquest 
llibret, posen al teu abast la matrícula 

d’inscripció i una formació de 4 dies sobre 
moviments de crossfit de manera 

TOTALMENT GRATUÏTA. 
Preu oficial del servei: 140€ 
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Fes la teva reserva abans del l’11 de novembre a: 
escola@skatingclub.cat
* És obligatori portar guants

28

L’Skating és una pista de gel oberta al públic tot l’any. Podràs 
gaudir de sessions públiques per a tothom amb música i llums 
de colors i, també, organitzar les teves festes d’aniversari. A 
més, podràs aprendre a patinar sobre gel amb l’escola per a to-
tes les edats i nivells.

Roger de Flor, 168
www.skatingclub.cat

Classe de 45 minuts que inclou el lloguer
de patins per 5€ per persona. 
A les 18:30 o a les 19:15 h

Preu habitual 17,75€ 

Sorteig d’un 
CURSET DE PATINATGE 

TRIMESTRAL 
valorat en 244€ + iva

El 14 de 
novembre
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La Perruqueria Víctor és un centre unisex de perruqueria i estètica. 
A banda dels serveis habituals, també disposen de tractaments de 
drenatges limfàtics, crioteràpia i altres tractaments personalitzats. 
El seu afany per conèixer el pacient i la seva professionalitat t’ofe-
reixen les millors solucions a les teves necessitats.

Ribes, 31
932 317 182

* Exclusiu hores 
convingudes els 

matins de dilluns 
a dijous.  

Estalvia fins 
10.000 l. d’aigua a 

l’any tancant l’aixeta 
mentres et raspalles 

les dents
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EL RACÓ 
DEL PALADAR
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Menjar per endur: pollastres a l’ast, esqueixada, paella, amanides, 
gaspatxo, croquetes... dolços i gelats!. La cuina catalana i medi-
terrània és la base de la seva oferta. Entre els valors afegits de Bo 
Per Endur destaca el fet que fan cuina de quilòmetre 0 i que fan 
servir ingredients de temporada que compren al mateix barri. 

Sardenya, 182 · 932 695 820
www.boperendurbarcelona.com 

Quinoa amb verdures i 
lluç al forn 6,50€

El Racó del Paladar és un establiment comercial del barri Fort 
Pienc pensat per a totes les persones amants de la gastronomia. 
S’han especialitzat en embotits selectes, conserves i vins i caves. 
Seleccionen els seus productes acuradament per oferir la millor 
proposta en relació qualitat-preu.

Sardenya, 244
932 321 455

5% de dte en tots 
 els formatges

Del 9 al 24
de novembre

Del 9 al 24
de novembre



Compra fruita i 
verdura 

SENSE ENVASAR
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UN 5% DE DTE AMB 
TOTS ELS PRODUCTES DE LA BOTIGA

I per les compres superiors a 25€, 
regalem una ampolla d’1 L. d´aigua de 

tetrabrick amb envàs amb un 66% 
d´origen vegetal. FORA ELS PLÀSTICS!

A FRUITS DADOR trobaràs fruita i verdura de qualitat al teu abast 
a preus molt competitius. A més de fruita i verdura, tenen vins, 
olives i fruita seca, productes catalans i italians... Ofereixen mace-
dònies acabades de fer i també amanides per emportar.

Casp, 137
932 322 699

Del 9 al 30
de novembre
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Casa ventilada,

CASA SALUDABLE

René té com a objectiu posar a l’abast de tothom electrodomès-
tics i productes per a la llar saludables i eficients que garanteixin 
uns hàbits beneficiosos per a la salut i respectuosos amb el medi 
ambient. René és una botiga que, a partir d’un assessorament 
contrastat i honest, ofereix la solució més adequada als requeri-
ments que rep, i que compta amb un catàleg de productes que 
ha estat seleccionat sota criteris provats de qualitat, eficiència i 
compromís cap a un consum responsable i saludable.

 Pg de Lluís Companys, 13
932 682 147 · www.espairene.com

10% DE DESCOMPTE 
en electrodomèstics i 

estris eficients i saludables

Del 9 al 30
de novembre
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Utilitza la dosi 
precisa de sabó a 

cada rentada

Casp, 172 · 932 464 796
www.tintoreriacasp.cat

La Tintoreria Casp, està especialitzada en el rentat de tot tipus 
de teixits, tant per a particulars com per a empreses. Son espe-
cialistes en la neteja de vestits de núvia, comunió, bateig, festa, 
i emmidonat de jocs de taula. Compten amb taller especialitzat 
en pell, que permet oferir un servei de neteja en tot tipus de pells.
Compromesos amb el medi ambient utilitzen els innovadors sis-
temes de rentat Wet Clean i Ozó respectusosos amb el medi am-
bient

OFERTA 3X2 
en neteja de camises, 

corbates i jerseis

Del 9 al 30
de novembre
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Dóna una segona 

vida a la roba 

que ja no fas servir

És una associació de persones creatives que treballen per pro-
moure la moda i el disseny basat en la reutilització de tèxtils i roba 
en desús a Barcelona. Organitzen tallers de reciclatge per a tot-
hom per difondre la tècnica de l’Upcycling, una tendència en la 
qual sostenibilitat ambiental i moda van de la mà.

Diputació, 356 · 935 325 888
www.upcyclingbarcelona.com

Taller d’Ecoprint
16 de novembre de 10 a 14 h

En aquest taller aprendrem la tècnica de l’Ecoprint (tècnica 
d’estampació botànica). Decorarem amb pigments de plantes 
peces de roba que ja no fas servir i les transformaren en peces 
úniques.

PREU
ESPECIAL 

55€
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Utilitza bosses 
biodegradables per 

recollir els excrements 
de la teva mascolta

AquaNatura és la botiga del nostre barri, que compta amb 30 anys 
d’experiència en el sector, on hi trobaràs un servei integral del 
món de la mascota: cadells de gossos i gats de totes les races, 
animalets exòtics com rèptils, amfibis, peixos i rosegadors, con-
sultori veterinari, perruqueria canina i felina, alimentació i nutrició, 
i també accessoris.
Som criadors de la majoria de races i comptem amb un equip de 
veterinaris propi que t’assessoraran en tot el que necessitis per la 
salut i el benestar de la teva mascota.

Roger de Flor, 45 · 933 095 977
www.AquaNatura.es 

Porta aquest cupó a AquaNatura i gaudeix 
d’un descompte del 10% al consultori veterinari, 

a la perruqueria, i a tota mena d’accessoris i 
articles d’alimentació*

(* excepte els de la marca Gosbi)
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Ribes, 14 · 932 327 827
www.fortpienc.org

CONSUM CONSCIENT: PLA PERSONAL DE MILLORA
Dimarts 12 de novembre a les 19 h

El consum conscient és una poderosa eina per transformar el 
nostre dia a dia i una bona font de felicitat. La societat del con-
sum ni és sostenible ni ens aporta benestar real. Explicarem qui-
nes són les tres claus del consum conscient i repassarem tots 
els àmbits de consum per veure per on ens convé més començar 
a fer canvis. 

A càrrec de Laia Tresserra membre d’Opcions

DE L’HIPERCONSUM AL CONSUM COL.LABORATIU
Dimarts 19 de novembre a les 19 h

La manera en la qual consumim dóna forma a la societat i al pla-
neta en el qual vivim. És el consum la major forma de democràcia 
actual? Quin impacte està tenint el nostre consum dels últims 50 
anys en l’economia,  el medi ambient i la societat? D’on venim 
i on anem? Ha arribat el consum col·laboratiu per a quedar-se?

A càrrec de Javier Velasco, Professor d’economia col·laborativa 

i emprenadoria.

El Centre Cívic Ateneu Fort Pienc ofereix un gran ventall de serveis 
i activitats culturals per a tothom: infants, adults i gent gran. 
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CAP A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA
Dimarts 26 de novembre a les 19 h 

El model econòmic actual se sosté sobre la base de la privatitza-
ció dels béns i serveis. El model energètic, basat en l’extracció 
de combustibles fòssils, és una estructura construïda a través 
del sistema de producció capitalista i apropiatiu dels recursos 
comuns. De la mateixa manera, el govern sobre la tecnologia i, 
fins i tot, sobre el propi cos, queda avui lluny del nostre abast.  

A càrrec d’ Enginyers Sense Fronteres (ESF)

Exposició Off: Què hi ha darrere del teu mòbil?
Del 4 de novembre al 15 de desembre

Una exposició que té per objectiu sensibilitzar sobre els diferents 
minerals utilitzats per a la fabricació dels telèfons mòbils –i per 
a la majoria d’aparells electrònics-, la seva procedència i el con-
text socioeconòmic i ambiental sota el qual s’extreuen. Al mateix 
temps ofereix eines i alternatives per minimitzar aquest impacte 
i caminar cap a un model socialment més just i més sostenible.

A càrrec d’Enginyers Sense Fronteres

Entrada lliure. Cal reserva prèvia, les places són limitades. 

Reserva d’entrades: a partir del dilluns de la setmana correspo-
nent.

Un cop començat l’espectacle no es permetrà l’entrada a la sala.

Les entrades no recollides 10 minuts abans de l’inici de l’especta-
cle perdran la reserva.

Reserva d’entrades presencialment, per telèfon 93 232 78 27 
o per correu electrònic: fortpienc@fortpienc.org 
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L’Espai de gent gran de Fort Pienc  té per objecte afavorir la plena 
integració social de les persones grans, la prevenció de situacions 
d’aïllament social, el foment de les relacions i la promoció de la 
participació activa en la vida de la comunitat.

Ofereix una gran varietat de serveis i activitats culturals. Està es-
pecialitzada en arquitectura contemporània i cultura Xina. 

Pl. Fort Pienc 4-5, 
pis superior del Centre Cívic

Pl. Fort Pienc 4-5

ESPAI 
GENT GRAN
FORT PIENC

Taller amb càpsules de cafè
21 de novembre de 18 a 20 h

En aquest taller posarem a prova la creativitat per transformar les 
càpsules de cafè en bonics accessoris, originals regals i objectes 
útils. Serà necessari que les persones participants portin càpsu-
les de cafè netes.
Inscripcions a partir del 28 d’octubre a l’Espai de Gent Gran Fort Pienc.

“Cuidar de la natura, cuidar de la nostra Salut”
Divendres 14 de novembre a les 19 h

Ponent: Lola González (Espai Psikos) 

ACTIVITAT
GRATUÏTA

XERRADA
GRATUÏTA
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Inaugurat el 26 setembre de 2019, és un espai que va sorgir d’un 
procés participatiu amb la voluntat de construir un projecte in-
clusiu de totes les diversitats del territori per poder organitzar 
activitats culturals, artístiques, formatives, festives, d’economia 
social i solidària, d’ajuda mútua, etc.

Ausiàs Marc, 60

CASAL DEL BARRI
TRANSFORMADORS

Renova la teva roba
Portant roba i complements (cinturons, bosses de mà) que no uti-
litzes, els dimecres 6,13 i 20 de novembre, de 18:15 a 20.30 h, 
rebràs punts i el dissabte 23 de novembre, de 11:00 a 12:30h, amb 
els punts obtinguts, podràs agafar la peça que t’agradi.

Taller de costura creativa
Dijous 21 de novembre a les 19 h  

Estimula la teva creativitat i la imaginació passant una bona estona 
entre teles, fils i tisores.

ACTIVITAT
GRATUÏTA



Gràcies a

Aquanatura 
Roger de Flor, 45

Biblioteca de Fort Pienc 
Plaça Fort Pienc, 4

Bo per Endur 
Sardenya, 182

Casal Transformadors 
Ausiàs Marc, 60

Centre Cívic Ateneu de 
Fort Pienc 
Pl. Fort Pienc, 4

Centre de dia Vincles 
Casp, 104

Centre Esportiu Estació 
del Nord 
Nàpols, 42

Centre Mèdic Ausiàs 
March 
Ausiàs Marc, 117-119

Coaching Sostenible 
Casp, 116

El Racó del Paladar 
Sardenya, 244

Encaix 
Pujades, 13

Escola Fort Pienc 
Pl. Fort Pienc, 4

Escola Ramón Llull 
Av. Diagonal, 275

Espai  de la Gent Gran 
de Fort Pienc 
Pl. Fort Pienc, 4

Espai Psikos 
Casp, 78 4rt 3a

Faixat Body Scan 
Bailèn, 15 Principal 2

Farmàcia Gloria Torrents  
Roger de Flor, 166

Farmàcia Mª Angels 
Salvadó 
Pg. Sant Joan, 2

Farmàcia Marina BCN 
Casp, 151

Freatic 
Castillejos, 166

Fruits Dador 
Casp, 137

Fundació Hospital de 
Nens de Barcelona 
Consell de Cent, 437

Herbolari Margarida 
Lepant, 172

Inercia 
Roger de Flor, 10

Institut Odontològic 
Dr.Jaquet 
Ausiàs Marc, 117-119

Mercat de Fort Pienc 
Pl. Fort Pienc, 4

Natural Quiropràctic 
Av. del Bogatell, 82

Niramaya Ayurveda 
Sicília, 178

OMI Clínica Dental 
Gran Via de les Corts Catalanes, 758

Òptica Eixample Visió 
Diputació, 415

Parafarmacia Eufuy Life 
Pg. De Sant Joan, 2

Parafarmàcia Shippo 
Roger de Flor, 96

Perruqueria Víctor 
Ribes, 31

Petra Greule 
Roger de Flor, 112

Previsora General 
Balmes, 28

Reebok Crossfit BCN 
Ribes, 23

René +que Electrodomèstics 
Pg. De Lluís Companys,13

Rodats 
Casp, 75

Skating 
Roger de Flor, 168

Tintoreria Casp 
Casp, 172

Upcycling Barcelona 
Diputació, 356

Totes aquestes 
entitats participen 
en la Quinzena 
de la Salut

tots i totes


