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Aquest 2021, a causa de la pandèmia, haurem 
de celebrar un Sant Jordi contingut.
Però això no vol dir que perdem l’essència 
d’una de les festes més boniques de 
Catalunya.
Des de l’Eix Fort Pienc us convidem a celebrar 
el Sant Jordi sense grans desplaçaments i 
evitant les aglomeracions.
Al barri de Fort Pienc podràs trobar les 
llibreries especialitzades en ciència ficció, 
còmic, manga i novela gràfica, més icòniques
de Barcelona. També comptem amb una llibre-
ria especialitzada en cultura catalana on
podràs fer una immersió a la nostra cultura i 
les seves històries.
I és clar, no faltaran les roses!
A més a més pots comprar els teus regals de 
Sant Jordi com tu vulguis;
Anant a les botigues o a les parades de llibres 
davant de Gigamesh, Kaburi i Norma o sense 
moure’t de casa, des de el teu ordinador o 
smartphone.

Hem preparat un catàleg amb una selecció 
de llibres escollits per les nostres llibreries 
associades on tobaràs llibres interessants, 
inspiradors i originals, perfectes pels teus 
regals de Sant Jordi.
Però si la teva parella o família són d’aquells 
que encara tenen una pila de llibres esperant 
a ser oberts, també hem preparat una selecció 
d’alternatives per substituir al clàssic llibre. 
Pots regalar un curs d’escriptura creativa, 
jocs de taula o una vetllada de teatre o 
música...i tot a prop de casa, al barri del 
Fort Pienc.
També pots consultar les activitats culturals 
i d’oci del barri.

Feliç Sant Jordi a tots i totes!
Som Comerç. Fem Fort Pienc



Els primers 50 tiquets guanyaran
una rosa de Sant Jordi de la 
floristeria Pètals, cortesia d’Eix 
Fort Pienc!

Entre tots els tiquets
participants sortejarem
200€ en vals de cultura i oci al barri 
de Fort Pienc.

Com més tiquets, més possibilitats 
de guanyar!  

Aconsegueix la 
teva Rosa de Sant Jordi
i participa en el sorteig 

de vals de 20€ 
en oci i cultura!

Com participar?
................
Compra en qualsevol 
establiment associat 
a Eix Fort Pienc.

................
Fes una foto del tiquet 
de compra. 
(Enquadra el tiquet 
sencer perquè es pugui 
llegir correctament i 
ben enfocat)

................
Omple el formulari que 
trobaràs seguint el QR 
i adjunta la foto del 
tiquet.

................

BONA SORT

El sorteig es farà la tarda del 22 d’abril, 
perquè els guanyadors puguin recollir la 
seva rosa el mateix dia de Sant Jordi.

Les roses es recolliran amb el nom i cognom de la 
persona premiada a la botiga Pètals Bcn c/ Casp 174.

Consulta la relació de botigues i establiments 
associats a la nostre web eixfortpienc.com

CONCURS
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18€

35€ 23€

17€

L’Art de la Guerra de Sunzi
Traducció del Xinès de Seán Golden 

i Maria Presas

L’Escolania per dins i per fora
Marina Miralles Mestres

Epistolari Calders-Tísner
Francesc Galera 

Mitologia per a profans
Manual per entendre la tradició clàssica 

d’Occident. Antoni Janer Torrens

Els nostres comerços associats ens han 
preparat una selecció de productes escollits 
especialment per la festa de les flors i les 
lletres.

Podràs comprar els teus regals de Sant Jordi 
com tu vulguis;
Anant a les botigues o a les parades de 
llibres davant de Gigamesh, Kaburi i Norma, 
fent una passejada fins a Publicacions 

Abadia de Montserrat, apropant-te a la
Floristeria Pètals o sense moure’t de casa, 
des de el teu ordinador o smartphone.

Pots fer la teva compra online des de 
www.eixfortpienc.com o des de les webs 
de cada establiment participant.

Gaudeix d’un Sant Jordi 
de proximitat!

Feliç Sant Jordi 
a tots i totes!

PUBLICACIONS ABADIA DE MONTSERRAT · Tel. 932 450 303
Ausiàs Marc, 92 // www.pamsa.cat
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17,50€ 17,50€

37,95€ 23,75€

La llegenda del Cavaller Sant Jordi
Àfrica-Fanlo

La bomba . Alcante-Bollee-Rodier
“Me he convertido en la muerte, 

el destructor de mundos”.

El conill enamorat
Salvador Comelles i Laura Miyashiro

Carta blanca Jordi Lafebre 
Una deliciosa comedia romántica que 

lo pone todo del revés.

NORMA COMICS · Tel. 933 036 820
Passeig de Sant Joan, 7 // www.normacomics.com

71,25€ 22€

HARRY POTTER: 
La guía POP-UP del callejón 

Diagon y alrededores 
Matthew Reinhart-Kevin M.Wilson

Pijama portátil galletas
Alberto Madrigal

Las tribulaciones de un padre primerizo



CATÀLEG DE PRODUCTES
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16€

26€ 24,90€

Transcrepuscular
Emilio Bueso-Jordi Pastor

Adaptación al cómic de la saga biopunk 
de Emilio Bueso

MANOR BLACK 1 . Cullen Bunn-Brian Hurt-Tyler Crook
Presentan una fantasía de terror gótico sobre una famila 
de brujos en conflicto.

19,90€

Esquirla del amanecer. Brandon Sanderson
“La historia que hay que leer entre Juramentada 

y El Ritmo de la Guerra.”

El problema de la paz + relato la gema
Joe Abercrombie

Segundo libro de la trilogía La era de la locura.

24€

Slan
Alfred E. Van Vogt-Marina Vidal

Dos jóvenes se enfrentarán a las consecuencias 
para crear un mundo mejor

LLIBRERIA GIGAMESH · Tel. 932 466 359
Bailèn, 8 // www.gigamesh.com

PREVENTA
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4,95€

32,90€

4,95€

4,95€ 19,80€

Montgomery burns, manual para 
dominar el mundo

Matt Groening

Cocina para zombies 4,95€
Recetas horripilantes

Trilogia xenogenesis. La estirpe de Lilith
Una poderosa epopeya interplanetaria de Octavia E. Butler

La máquina de hacer dinero
Carlos Torres-Ona Peña

Sant jordi la llegenda
Joc de taula inspirat en la llegenda de Sant Jordi

KABURI ROL&GAMES · Tel. 932 459 508
Passeig de Sant Joan, 11 // www.www.kaburi.es



CATÀLEG DE PRODUCTES
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29,95€

30,95€ 24,95€

44,95€

INGENIO BCN GAMES· Tel. 932 450 315
Passeig Sant Joan, 16 // www.ingeniobcn.com

DIXIT 
¡Dixit es un creativo juego de deducción, 
bellamente ilustrado, donde tu imaginación 

crea increíbles historias!

CARTAS MAGIC-CHALLENGER DECKS 
2021 AZORIUS CONTROL 

Los Challenger Decks son mazos pensados 
para que puedas empezar a jugar eventos 

de Magic en formato Estandar.

SHERLOCK HOLMES: 
DETECTIVE ASESOR

Juego de mesa basado en los crímenes del 
Támesis y otros casos

CARTAS MAGIC-DECKS 
2021 DIMIR ROGUE 

Los Challenger Decks son mazos pensados para 
que puedas empezar a jugar eventos de Magic 

en formato Estandar.
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9,50€ 20€

DAUS CREATIUS
Joc de 10 daus amb propostes creatives per 

inventar histories de manera aleatòria

LOT D’INICIACIÓ A L’ESCRIPTURA 
Inclou llibreta, quadern d’exercicis 

d’escriptura creativa i un curs de 3 hores

QUADERN D’EXERCICIS: 
31 dies d’escriptura (català, volum 1) 
31 exercicis per desfermar la creativitat 

SAMARRETA 
d’home amb frase de Kafka

ESCOLA D’ESCRIPTURA LABORATORI DE LLETRES · Tel. 933 963 719
Sardenya, 68 // www.laboratoridelletres.com

9,90€ 59€
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PER GAUDIR 
DEL SANT JORDI 
AL BARRI 

Aquest any us convidem a una Diada de St Jor-
di pensada per a oferir espais de creació col.lectius i 
segurs (concurs de vinyetes), oferir formes d’accedir 
gratuïta i autònomament a la literatura (premis cortesia 
de la llibreria Gigamesh) i una sessió per a compartir 
experiències i consells amb una professional de la il.lus-
tració (workshop amb Marina Vidal)!

Concurs de Vinyetes (Il.lustració, còmic o dibuix):
Participa i recull el teu obsequi de l’Editorial Gigamesh! 
I si guanyes, emporta’t un lot de llibres especialment 
seleccionats a partir dels teus gustos de la llibreria Gi-
gamesh!

Totes les vinyetes es podran veure penjades durant els 
voltants de St Jordi a l’aparador de la llibreria.

Què et proposem? Revisar, reescriure, reversionar en un 
Din A4 la llegenda de St Jordi!

L’art ens fa viatjar, mirant un quadre o un dibuix podem 
viatjar a llocs llunyans, a èpoques passades o a mons 
diferents creats per l’artista. En aquests temps que 
hem passat, tancats a casa, l’art ha estat una manera 
d’escapar i de ser lliures. En el projecte CreArt d’aquest 
any, hem plantejat als infants la possibilitat de viatjar 
i fer-nos viatjar a través de les seves creacions.  Ens 
hem ajudat sovint de la fotografia, punt de partida que 
ens evoca algun lloc concret triat per cada infant i que, 
juntament amb el color, el traç i les tècniques, ofereix a 
l’espectador la possibilitat de viatjar a un espai diferent 
en cada obra, al món dels nens i nenes que han estat 
els artistes protagonistes d’aquesta experiència. En 
aquesta edició han participat l’Escola dels Encants, 
l’Escola Fort Pienc, l’Escola Ramon Llull.

Organitza: EIX JOVE

Col.labora: LLIBRERIA GIGAMESH

Més informació: www.eixjove.cat/stjordi

Participa-hi fins el 19 d’abril

Organitza: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc

Artista conductora: Mia Martí

CONVOCATÒRIA OBERTA! CONCURS DE VINYETES St Jordi 2021
Transformadors. Del 7 al 19 d’abril de 2021.

CreART 2020-2021: Viatjant a través de la pintura
Al Centre Cívic Ateneu Fort Pienc. Del 12 d’abril al 7 de maig de 2021.

AGENDA D’ACTIVITATS CULTURALS
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«¿O heroïnes o res? Pues lo mismo tendrá que ser res. 
¿De eso va el juego? ¿Solo nos dais espacio en vuestro 
mundo si es obligándonos a ser héroes?»

Un grup d’artistes joves, de perfils molt diversos però 
vingudes dels marges, comparteixen la voluntat de fer 
un teatre revolucionari que doni la volta a la societat. 
Estan enfadades amb el món, i amb raó. Com a compan-
yia, i a nivell personal també, se senten desemparades, 
i senten que ara mateix la seva única solució vital és 
irrompre, literalment, en un sector cultural que les ignora 
i les ofega.

En el seu camí, se’ls creuarà un actor que, vint anys en-
rere, va deixar de treballar per causa de l’esclerosi múlti-
ple i ara viu apartat de tot, intentant sortir d’una depres-
sió que ha normalitzat des que la malaltia degenerativa 
va entrar a la seva vida.

Potser tenen poques coses en comú, però sí que com-
parteixen la ràbia i la necessitat de l’art per canalitzar-la.

REPERTORI
Jean Sibelius: Concert per a violí en re m, op. 47 
(1904; rev. 1905) 35’
P. I. Txaikovski: Simfonia n. 1 en sol m “Somnis d’hivern”, 
op. 13 (1866; rev. 1874) 44’

INTÈRPRETS
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de 
Catalunya (OBC)
Viktoria Mullova, violí
Dima Slobodeniouk, direcció

HORARIS
Dimecres, dijous i divendres a les 10 h 
(funció escolar)
Dissabte a les 19 h
Diumenge a les 18 h

HORARIS
Divendres de 19 a 20 h
Dissabte de 19 a 20 h

HEROÏNES O RES
Al Teatre Nacional de Catalunya. Del 14 d’abril al 2 de maig de 2021.

L’AUDITORI - Paper en Blanc
A L’Auditori- Museu de la Música. Del 23 al 24 d’abril de 2021.
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Concert de Bertran Swing Band + Jam en vers.
Recital poètic conduït per Salva Soler
Celebrarem el Sant Jordi amb música i poesia.
Introduirem la jornada amb el concert de la “Bertran 
Swing Band”, un projecte musical creat pel guitarrista, 
compositor i marionetista Jordi Bertran, la contrabaixis-
ta Begoña Fernández, la saxofonista Evelyn Olguin, i el 
guitarrista Guillem Vallès, quatre músics vinculats amb 
el departament de jazz de l’EMMCA, Escola Municipal 
de Música i les Arts de l’Ajuntament de l’Hospitalet.
Seguirem amb la tradicional “Jam en Vers”, el recital poè-
tic del Sandaru conduït per l’actor i poeta Salva Soler.

Us convidem a celebrar el Sant Jordi en família gaudint 
d’aquest meravellós espectacle de dibuixos fets amb 
sorra.
Us explicaran una història, un conte, una aventura...
Amb acompanyament musical i narració.

Espectacle recomanat per infants a partir de 3 anys.
Reserva d’entrades a info@ccparcsandaru.cat 

Jordi Casado i l’Absurda ens presenten la peça guanya-
dora de la Beca Odisseu Eòlia i+D 2020

L’Amèlia té una crisi existencial. Una crisi recurrent de la 
qual no pot fugir. No sap què vol. No sap què fer. No sap 
on anar, i no li troba sentit a res. Una crisi absurda, i per 
tant, una crisi inútil (i tot allò inútil, ha d’anar cap al tras-
ter de lloguer). En mig d’un atac d’ansietat i envoltada de 
trastos inservibles, l’Amèlia troba una altra persona que 
viu al traster del costat, que la guia en la seva lluita con-
tra el pànic, i que li proporciona certeses a on aferrar-se 
per poder sortir al món real.

Concert de Bertran Swing Band + Jam en vers.
A Centre Cívic Parc Sandaru. El 23 d’abril de 2021. De 19:30 a 21:00 h

(in)Útil
Al Teatre Eòlia. El 23 d’abril de 2021. A les 20 h
 

“Històries de sorra” Amb la Cia. Toni Ortiz
Al Centre Cívic Parc Sandaru. El 24 d’abril de 2021. De 12 a 13 h. 

RESERVA 
D’ENTRADES 
A PARTIR DEL 
16/04/2021 

AGENDA D’ACTIVITATS CULTURALS

Si voleu llegir poesia haureu d’enviar 
un mail a info@ccparcsandaru.cat 

ACTIVITAT
FAMILIAR
GRATUÏTA

15 minuts abans de l’espectacle s’alliberaran les reserves que no hagin recollit la seva entrada



01. Segueix-nos al nostre compte 
d’Instagram @eix-fortpienc

02. Comenta aquesta publicació 
seguint el QR 

03. Etiqueta a un amic o amiga 
al comentari

VOLS GUANYAR UN PACK 
DE LLIBRES 

CORTESIA DELS 
NOSTRES ASSOCIATS I 
COL.LABORADORS DEL 

SECTOR LITERARI?

Norma Còmics, Gigamesh, Kaburi, 
Abadia de Montserrat, Laboratori de 
Lletres i Caligrama han preparat una 
selecció de llibres perqué els puguis 

disfrutar gratis aquest Sant Jordi. 

JUGA I GUANYA UN LLIBRE 
PER A TU I UN ALTRE PER A LA 

PERSONA A QUI ETIQUETIS

Participar és molt fàcil!

Segueix-nos 

comentaetiqueta a
 un amic

El sorteig es farà 
el dia 22 pel dematí.

Els premis (packs de 2 llibres) 
s’assignaran aleatòriament

S’assignaran 6 guanyadors. 
Cada guanyador obtindrà un pack de dos llibres, un per ell i l’altre per la persona que hagi etiquetat.

Els pack creats per cada establiment col.laboradors són indivisibles i s’assignaran al mateix guanyador.

CONCURS



14

01. NORMA COMICS
Passeig de Sant Joan, 7
Tel. 933 036 820
www.normacomics.com

02. LLIBRERIA GIGAMESH
Bailèn, 8
Tel. 932 466 359
www.gigamesh.com

03. PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
Ausiàs Marc, 92
Tel. 932 450 303
www.pamsa.cat

04. FLORISTERIA PÈTALS BCN
Casp, 174
Tel. 932 456 956
www.petalsbcn.com

05. KABURI ROL&GAMES
Passeig de Sant Joan, 11
Tel. 932 459 508
www.kaburi.es

06. INGENIO BCN GAMES
Passeig Sant Joan, 16
Tel. 932 450 315
www.ingeniobcn.com

07. ESCOLA D’ESCRIPTURA LABORATORI DE LLETRES
Sardenya, 68
Tel. 933 963 719
www.laboratoridelletres.com

SOCIS PARTICIPANTS

Directori d’establiments 
on trovar tot el que 
necessites per Sant Jordi



consell de Cent

Venta de llibres i firma 
d’autors a: Norma Còmics i 
Llibreria Gigamesh durant 

el dia 23 d’abril.
Més info al nostre web

01

06

05

04

03

07

02



col.laboren:

+ info: eixfortpienc.com

      @eix-fortpienc          @EixFortPienc

LLEGEIG TOT L’ANY
Feliç diada

organitza: amb el suport:


