
 
Dijous 6 d'octubre de 2022 
 
 
ARXIU DE SANTA MARIA DEL PI 
Plaça del Pi, 7 

 
 
Trobada: A la porta     
               
A les 16:45h 
 
 
Entre la Catedral i Santa Maria del Mar, sembla 
que Barcelona no recordi una basílica 
mil·lenària: Santa Maria del Pi, que durant 
centenars d'anys va tenir jurisdicció en la meitat 
de la ciutat dintre muralles i en territoris que 
arribaven fins a Sants. El seu Arxiu parroquial 
és el més gran de la Ciutat. Els seus primers 
registres documentals  són del segle XII, els 
més interessants van del segle XV al XVIII i 
arriben fins ara mateix. A més de documentació 
eclesiàstica conserva joies d'altres orígens: 
gremials, legals, personals, notarials, 
musicals,... i del setge del 1714. 
  

 
CAL INSCRIURE'S AMB ANTELACIÓ 

ES POT PAGAR ABANS DE COMENÇAR LA 
VISITA 

 
Màxim: 25 persones   
 
Metro: L-1 > Plaça Catalunya 
           L-3 > Liceu 
Bus:  Tots els que us deixin al centre de BCN  
 
 

PREU SOCIS:   7 € 
    NO SOCIS: 11 € 
 
 

 
Dijous 3 de novembre de 2022 
 
 
ARXIU HISTÒRIC DE PROTOCOLS DE 
BARCELONA 
Carrer del Notariat, 4  

 
Trobada: A la porta  
                  
A les 10:45h  
 
 
Els protocols notarials són el conjunt 
d'escriptures i documents que ha signat un 
notari durant un any, enquadernats en ordre  
cronològic. A Barcelona, fundat el 1862,   
tenim el segon arxiu d'Europa després del de 
Gènova. Els notaris i els seus llibres de notes 
van aparèixer durant el segle XIII i Pere 
Portell és el primer notari del que es conserva 
un volum complet de l'any 1299. Els fons 
conservats anteriors al 1500 són uns 5000. Hi 
ha documents de tota mena, perquè els 
catalans tenim la dèria d'escripturar-ho tot. 
 

 

 
CAL INSCRIURE'S AMB ANTELACIÓ  

ES POT PAGAR ABANS DE COMENÇAR LA  
VISITA 

 
Màxim 25 persones 
 
Metro: L-1 > Plaça Catalunya 
           L-3 > Liceu 
Bus:  Tots els que us deixin al centre de BCN 
  
 

PREU SOCIS:   7 € 
    NO SOCIS: 11 € 
 

 

 
Dijous 1 de desembre de 2022 
 
 

ARXIU DE L'INSTITUT D'ESTUDIS 
CATALANS 
Carrer del Carme, 47 

 
Trobada: A la porta   
   
A les 10:45h  
 
 

El 1907 Enric Prat de la Riba, President de la 
Diputació de Barcelona, inaugurà l'IEC, una 
corporació acadèmica, científica i cultural que 
practica la recerca científica en tots els àmbits 
de la cultura catalana. Després de trasllats i 
persecucions, va retornar a la Casa de 
Convalescència de l'Hospital de la Santa Creu. 
L'Arxiu s'ha anat generant a partir de la pròpia 
activitat de l'entitat i té un gran fons històric de 
documents i publicacions dels acadèmics que hi 
han treballat i d'altres intel·lectuals que hi han 
dipositat els seus fons documentals.  
 

 

 
CAL INSCRIURE'S AMB ANTELACIÓ 

 ES POT PAGAR ABANS DE COMENÇAR LA 
VISITA 

 
Màxim 25 persones  
 
Metro: L-1 > Plaça Catalunya 
           L-3 > Liceu 
Bus:  Tots els que us deixin al centre de BCN  
 

 
PREU SOCIS: 12 € 
    NO SOCIS: 16 € 
 
 



 

 

                        

 

L’Associació ACA, amb l’ajuda de les seves 

sòcies, socis i voluntariat, realitza des del 1973 

la funció que era finalitat fundacional i és 

motor de la nostra acció a través dels anys: 

donar suport social, cultural i emocional a la 

gent gran. Els oferim activitats en diferents 

àmbits i treballem per mantenir la seva qualitat 

de vida, tot afavorint els vincles d’amistat i 

germanor entre persones de diferents edats, 

condicions, gustos i idees. 

Amb aquest objectiu, estem presentant des de 

fa més de quaranta-cinc anys una variada 

oferta de lleure i formació adient per a la gent 

gran i per a la no tan gran que hi tingui interès. 

Tenim uns programes, renovats cada trimestre, 

on s’hi poden trobar rutes literàries, 

històriques, artístiques, tècnico-científiques,.., 

clubs de lectura, conferències, cinefòrums, 

concerts, sortides i viatges, tallers 

d’empoderament, de nutrició, de manteniment 

corporal, mental i emocional..., i qualsevol 

activitat o ensenyament que faci créixer el 

benestar i la satisfacció de la nostra gent i de 

totes aquelles persones que tinguin ganes de 

compartir el nostre projecte. 

Des d’ACA, agraïm sincerament a tots els 

nostres socis i sòcies la col·laboració, fidelitat 

i suport en tots els àmbits que sempre ens 

doneu. 

 

 

 

 
CONÈIXER BARCELONA 

 

CONÈIXER CATALUNYA 

 

                       
 

       Provença, 542, esc. A, 1r 3a 

               08025 Barcelona 

 

                  Tel. 93 318 65 95 

Mòbil: 682 547 802 

 
         associacio.aca.adm@gmail.com 

           www.associacioaca.com 

 

 
              Amb  el suport de: 

  
        

  
 

 Generalitat de Catalunya       
Departament de Drets Socials 

 

 
 

   

 

 

        ART & HISTÒRIA 

 

                               

 
            Creu de Sant Jordi 

 
 

 

        Quart Trimestre 2022 

 

        Arxius, memòria viva 

mailto:associacio.aca.adm@gmail.com
http://www.associacioaca.com/

